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.
8. zasedání zastupitelstva města dne: 27.09.2018
Bod pořadu jednání:
Stanovení výše odměny za výkon funkce člena komise pro místní referendum
Stručný obsah: V souladu s § 27 zákona č. 22/2004 Sb. Zákona o místním referendu a o změně
některých zákonů je zastupitelstvo statutárního města, koná-li se místní referendum na území
statutárního města, povinno stanovit výši odměny za výkon funkce člena komise.

Tajemník MML
Zpracoval:

Mudrá Marie - pracovník oddělení organizačního

Schválil:

Čech Martin, Ing. - tajemník Magistrátu města Liberec

Projednáno:

v 16. RM - 18. 9. 2018

Předkládá:

Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
stanoví
se stanovením výše odměny:
a) pro předsedu komise ve výši 2 200 Kč,
b) pro člena komise ve výši 1 740 Kč,

ukládá
zajistit vyplacení odměn.
P: Batthyány Tibor - primátor statutárního města Liberec
T: 30.11.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v
zastupitelstvu města.
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Důvodová zpráva:
Výkon funkce člena komise je jiným úkonem v obecném zájmu. Členu komise se poskytuje pracovní
volno bez náhrady mzdy.
Člen komise má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce (dále jen "odměna").
Člen komise nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na právech a nárocích vyplývajících z jeho
pracovního nebo obdobného poměru.
Výši odměny maximálně ve výši jedné pětiny minimální mzdy určené zvláštním právním předpisem pro
předsedu komise (max. 2 200 Kč) a jedné sedminy pro člena komise (max. 1 740 Kč) stanoví
zastupitelstvo statutárního města, koná-li se místní referendum na území statutárního města.
V případě, že se člen komise neúčastní všech jednání této komise, odměna se poměrně krátí, a to podle
evidence o jeho účasti na jednáních komise.
Odměnu vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti komise podle § 25 členovi okrskové nebo místní komise
obecní úřad, členovi městské komise magistrát statutárního města.

Přílohy:
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