STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
4. schůze rady města dne: 21.02.2017
Bod pořadu jednání:
Návrh na poskytnutí peněžitých darů
Stručný obsah: Obdobně jako v loňském roce dochází k poskytnutí peněžitých darů členům
komise pro občanské obřady a záležitosti na základě návrhu předsedkyně Ireny Jiráskové jako
ocenění aktivní činnosti pro statutární město Liberec v roce 2016.

MML, Odbor školství a sociálních věcí
Důvod předložení: usnesení ZM č. 190/2015
Zpracoval:

Keřková Petra - pracovník odboru školství a sociálních věcí

Projednáno s:

PhDr. Mgr. Ivanem Langrem, náměstkem primátora
Ing. Jindřichem Fadrhoncem, tajemníkem MML
Ing. Zbyňkem Karbanem, vedoucím odboru ekonomiky

Předkládá:

Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám za jejich aktivní činnost pro statutární město
Liberec při zajišťování občanských obřadů a návštěv jubilantů v roce 2016 dle důvodové
zprávy
ukládá
1. zařadit v rámci návrhu nejbližšího rozpočtového opatření do rozpočtu odboru Kancelář tajemníka

navýšení finančních prostředků na výdaje související s poskytnutím schválených peněžitých darů.

P: Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky
T: 30.03.2017
2. zajistit vyplacení těchto peněžitých darů v zúčtovacím období za měsíc březen 2017.
P: Fadrhonc Jindřich, Ing. - tajemník MML
T: 12.04.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Obdobně jako v loňském roce předkládá odbor školství a sociálních věcí po projednání s náměstkem
primátora PhDr. Mgr. Ivanem Langrem návrh na poskytnutí peněžitých darů členům komise pro
občanské obřady a záležitosti na základě návrhu předsedkyně Ireny Jiráskové jako ocenění aktivní
činnosti pro statutární město Liberec v roce 2016.
Rozhodování o poskytování peněžitých darů ve výši nad 20.000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom
kalendářním roce je podle § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, vyhrazeno zastupitelstvu obce. Ve smyslu ustanovení § 102 odst. 3 uvedeného zákona rada obce
zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny
zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo. Protože Zastupitelstvo města Liberec si
nevyhradilo rozhodování o poskytování peněžitých darů, které ve svém souhrnu nepřesáhnou u fyzické nebo
právnické osoby v kalendářním roce částku 20.000 Kč, může v těchto případech o jejich poskytnutí rozhodovat
Rada města Liberec.
Aktuální směrnice zastupitelstva č. 03 ZM - Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva, členů výborů
zastupitelstva a komisí rady města, byla schválena usnesením zastupitelstva města č. 190/2015 s účinností od
července 2015. Měsíční výše peněžitého plnění pro předsedy výborů a komisí činí 3000 Kč a pro jejich členy
1000 Kč. Podmínkou pro poskytnutí tohoto plnění je, že člen výboru nebo komise se alespoň jednou za uvedený
měsíc zúčastní jednání tohoto výboru nebo komise, případně i dalších aktivit tohoto výboru nebo komise.
Vyplacení mimořádné odměny formou peněžitého daru členovi výboru nebo komise může navrhnout
příslušný předseda výboru nebo komise v případě, že se tento člen aktivně zapojuje do práce výboru nebo
komise, případně splnil jemu zadaný mimořádný úkol. Tento návrh schvaluje v případě výborů
zastupitelstvo města a v případě komisí rada města.
V roce 2016 bylo členy komise pro občanské obřady a záležitosti zajištěno 92 obřadů vítání občánků pro
716 dětí, uskutečnilo se 61 obřadů k ukončení studia pro 1 005 absolventů, při 4 obřadech bylo oceněno
celkem 209 bezpříspěvkových dárců krve, navštíveno bylo celkem 267 jubilantů apod.
Za mimořádně aktivní přístup členů komise pro občanské obřady a záležitosti, uvedeným fyzickým osobám jako
ocenění jejich práce pro statutární město Liberec v roce 2016, navrhuje předsedkyně komise Irena Jirásková
udělit peněžité dary v příloze uvedené.

Přílohy:
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