Subject: Žádost o poskytnutí informace dle zákon o svobodném přístupu k informacím - náhrada
výdělku zastupitelům

Vážené dámy a pánové,

dovoluji si Vás tímto dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
požádat o poskytnutí následujících informací týkajících se poskytování náhrad mzdy a
výdělku (dále jen „náhrada výdělku“) ušlého v souvislosti s výkonem funkce členům
zastupitelstva Vašeho města.

1) Za které konkrétní činnosti má člen zastupitelstva města nárok na náhradu výdělku
prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva?

2) Náleží členu zastupitelstva v případě, že je členem výborů a/nebo komisí, náhrada výdělku
i tehdy, pokud se coby člen zastupitelstva účastní zasedání těchto komisí/výborů?

3) Je zastupiteli města obdobným způsobem nahazován výdělek ušlý za dobu, kdy jednal
coby zastupitel přímo s občany?

4) Na základě jakých podkladů (předpisu) je o náhradě rozhodováno a kdo (funkce) o náhradě
rozhoduje?

Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o sdělení předpokládané výše úhrady
nákladů, budou-li účtovány.

Informaci žádám poskytnout elektronicky a prosím o její zaslání na tuto mailovou adresu
nahradavydelku@seznam.cz

Předem Vám velice děkuji za vyřízení mého požadavku.

S pozdravem a přáním hezkého dne,

Ondřej Trnka
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Ondřej Trnka

Věc: Žádost o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím – náhrada výdělku
Dle Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím Vám sdělujeme následující:
1) Členům zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, a
členům zastupitelstva obce, kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva obce
nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako
dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva obce, (dále jen "uvolněný člen
zastupitelstva obce") poskytuje obec za výkon funkce uvolněného člena zastupitelstva
obce odměnu podle tohoto zákona. Odměna se vyplácí z rozpočtových prostředků
obce.
Odměnou se rozumí peněžitá plnění poskytovaná obcí uvolněným členům
zastupitelstva obce za výkon jejich funkce; za odměnu se nepovažují plnění
poskytovaná v souvislosti s výkonem jejich funkce podle zvláštních právních
předpisů, zejména cestovní náhrady.
Odměnou je
a) měsíční odměna,
b) odměna při skončení funkčního období.
Ostatním členům zastupitelstva obce, (dále jen "neuvolněný člen zastupitelstva obce"),
jsou-li v pracovním poměru, poskytne zaměstnavatel pro výkon funkce pracovní volno
s náhradou mzdy; rozsah doby potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě určí
obec. Náhradu mzdy, včetně pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na
veřejné zdravotní pojištění, uhradí obec jejich zaměstnavateli podle zvláštního
předpisu. Neuvolněným členům zastupitelstva obce, kteří nejsou v pracovním nebo
jiném obdobném poměru, poskytuje obec ze svých rozpočtových prostředků náhradu
výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální částkou, jejíž výši
stanoví zastupitelstvo obce vždy na příslušný kalendářní rok.
Neuvolněným členům zastupitelstva obce může být za výkon funkce poskytnuta
měsíční odměna. Její maximální výši stanoví prováděcí právní předpis.
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2) Pokud je člen zastupitelstva města i členem komisí Rady města Havířova, výborů
Zastupitelstva města Havířova a zvláštních orgánů zřízených dle zvláštních právních
předpisů odměna mu náleží za každou tuto funkci. Tyto odměny stanoví
Zastupitelstvo města na svém zasedání.
3) Zastupiteli města není nahrazován výdělek nebo ušlý zisk za dobu, kdy jednal
s občany. Jelikož zastupitel nemá svou kancelář, s občany se stýká ve svém volném
čase, nebo jako zastupitel na zasedání Zastupitelstva města Havířova, kde občané
prostřednictvím interpelace mohou vznášet dotazy, předkládat stížnosti apod.
4) Odměna se uvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytuje ode dne, kdy byl zvolen
nebo jmenován do funkce, za kterou odměna náleží. Odměna se neuvolněnému
členovi zastupitelstva obce poskytuje ode dne, který stanoví zastupitelstvo obce.
Odměna členovi je peněžité plnění poskytované měsíčně podle druhu vykonávané
funkce a podle počtu obyvatel obce ve výši a za podmínek, které stanoví prováděcí
právní předpis. Měsíční odměnu tvoří pevná složka stanovená podle druhu
vykonávané funkce a příplatek podle počtu obyvatel obce. Při určení výše příplatku
podle počtu obyvatel obce se vychází z počtu obyvatel, kteří jsou k 1. lednu
příslušného kalendářního roku hlášeni v obci k trvalému pobytu. Počet obyvatel obce
se zaokrouhluje na celé stovky nahoru. Odměny schvaluje Zastupitelstvo města na
doporučení Rady města.
Všechny odměny jsou veřejně dostupné na webu města Havířova, www.havirovcity.cz, a to v sekci Magistrát města/Volené orgány/ZMH/usnesení.
Ostatní informace k Vašim dotazům naleznete v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích.

Ing. Gabriela Štefková
vedoucí oddělení PaM

