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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaném dne 17.10.2022 

 

1/1ZM/2022 - Schválení programu ustavujícího zasedání ZMH dne 17.10.2022 

 

2/1ZM/2022 - Informace o ověření zápisu o průběhu 27. zasedání ZMH, konaného  

dne 19.09.2022  

 

3/1ZM/2022 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu ustavujícího zasedání ZMH,  

konaného dne 17.10.2022 

 

4/1ZM/2022 - Stanovení počtu členů Rady města Havířova 

 

5/1ZM/2022 - Stanovení počtu uvolněných členů ZMH a určení jejich funkcí  

 

6/1ZM/2022 - Volba primátora města  

 

7/1ZM/2022 - Volba náměstků primátora města  

 

8/1ZM/2022 - Volba dalších členů Rady města Havířova  

 

9/1ZM/2022 - Určení náměstka primátora zastupujícího primátora v době jeho nepřítomnosti  

 

10/1ZM/2022 - Zřízení finančního výboru a volba členů finančního výboru ZMH   

 

11/1ZM/2022 - Zřízení kontrolního výboru a volba členů kontrolního výboru ZMH   

 

12/1ZM/2022 - Odměny členů Zastupitelstva města Havířova od 17.10.2022  

 

13/1ZM/2022 - Pravidla pro poskytování cestovních náhrad  

 

14/1ZM/2022 - Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného  

člena Zastupitelstva města Havířova  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 17.10.2022 

3 

UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 17.10.2022 
 

1/1ZM/2022 - Schválení programu ustavujícího zasedání ZMH dne 17.10.2022_____________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Havířova konaného  

dne 17. října 2022: 

 

1.   Schválení programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Havířova  

2.   Informace o ověření zápisu o průběhu 27. zasedání ZMH konaného  

  dne 19.09.2022. 

3.   Určení ověřovatelů zápisu o průběhu ustavujícího zasedání ZMH konaného  

  dne 17.10.2022. 

4.   Stanovení počtu členů Rady města Havířova. 

5.   Stanovení počtu uvolněných členů ZMH a určení jejich funkcí. 

6.   Volba primátora města. 

7.   Volba náměstků primátora města. 

8.   Volba dalších členů Rady města Havířova. 

9.   Určení náměstka primátora zastupujícího primátora v době jeho nepřítomnosti. 

10. Zřízení finančního výboru a volba členů finančního výboru ZMH. 

11. Zřízení kontrolního výboru a volba členů kontrolního výboru ZMH. 

12. Stanovení odměn členů Zastupitelstva města Havířova od 17.10.2022. 

13. Pravidla pro poskytování cestovních náhrad 

14. Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena 

Zastupitelstva města Havířova  

 

 

2/1ZM/2022 - Informace o ověření zápisu o průběhu 27. zasedání ZMH, konaného  

dne 19.09.2022_______________________________________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

že ověřovatelé zápisu o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaného dne 19.09.2022 Ing. Eva Šillerová a p. Leoš Lukaštík svým podpisem 

potvrdili, že zápis je v souladu s průběhem zasedání, odpovídá přijatým usnesením  

a nevznesli proti němu žádné námitky 
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3/1ZM/2022 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu ustavujícího zasedání ZMH,  

konaného dne 17.10.2022______________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

u r č u j e  

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města 

Havířova, konaného dne 17.10.2022  

 

Ing. Evu ŠILLEROVOU 

PaedDr. Miladu HALÍKOVOU 

 

 

4/1ZM/2022 - Stanovení počtu členů Rady města Havířova______________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s t a n o v í 

 

pro volební období 2022 až 2026 počet členů Rady města Havířova na 11 členů 

 

 

5/1ZM/2022 - Stanovení počtu uvolněných členů ZMH a určení jejich funkcí_______________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s t a n o v í   

 

pro volební období 2022 - 2026 počet uvolněných členů Zastupitelstva města 

Havířova na 5 členů/členy 

 

u r č u j e 

  

funkce, pro které budou členové Zastupitelstva města Havířova uvolněni: 

- náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 

- náměstek primátora pro investice a chytré město  

- náměstek primátora pro školství a kulturu 

- náměstek primátora pro sociální oblast 

- náměstek primátora pro sport 

 

r o z h o d l o 

 

svěřit náměstkům primátora zabezpečování konkrétních úkolů, vč. podepisování 

smluv, v rámci samostatné působnosti města takto: 

 

- náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  
  Ekonomika  

  Správa majetku města  
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- náměstek primátora pro investice a chytré město  

  Hospodářský rozvoj  

  Doprava  

  Údržba majetku města  

  Technický rozvoj majetku města  

  Služby a obchod a rozvoj podnikání  

  Investice a výstavby  

  Územní rozvoj města  

 

- náměstek primátora pro školství a kulturu  

  Kulturu  

  Školství  

  Prevence kriminality a protidrogová prevence  

 

- náměstek primátora pro sociální oblast  

  Sociální rozvoj včetně sociálních záležitostí občanů  

  Zdravotnictví  

 

- náměstek primátora pro sport  
  Tělovýchova a sport 

 

 

6/1ZM/2022 - Volba primátora města________________________________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

v o l í 

 

do funkce primátora města Ing. Josefa Bělicu, MBA 

 

 

7/1ZM/2022 - Volba náměstků primátora města_______________________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

v o l í  

 

do funkce náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku 

Ing. Ondřeje Baránka  

 

do funkce náměstka primátora pro investice a chytré město 

Ing. Bohuslava Niemiece 

 

do funkce náměstka primátora pro školství a kulturu 

Mgr. Janu Feberovou 

 

do funkce náměstka primátora pro sociální oblast 

Mgr. Stanislavu Goreckou  

 

do funkce náměstka primátora pro sport 

Mgr. Daniela Vachtarčíka 

 



 
Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Havířova 

konaného dne 17.10.2022 

6 

8/1ZM/2022 - Volba dalších členů Rady města Havířova________________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova   

 

v o l í 

 

do funkce dalších členů Rady města Havířova: 

 

Ing. Jakuba Chlopeckého, Ph.D. 

Leoše Lukaštíka 

Róberta Masaroviče, MSc., MBA, DBA, LL.M. 

Bc. Alenu Olšokovou 

Mgr. Ivu Georgiu 

 

 

9/1ZM/2022 - Určení náměstka primátora zastupujícího primátora v době jeho nepřítomnosti  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

u r č u j e  

 

podle § 104 odst. 1 a § 107 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů, náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku 

 

Ing. Ondřeje Baránka, 

 

který bude zastupovat primátora města po dobu jeho nepřítomnosti nebo v době,  

po kterou primátor nevykonává svou funkci  

 

 

10/1ZM/2022 - Zřízení finančního výboru a volba členů finančního výboru ZMH___________   

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

Jednací řád finančního výboru Zastupitelstva města Havířova zn. ZS/26/ZMH/2014  

ze dne 15.12.2014 a Statut finančního výboru Zastupitelstva města Havířova  

zn. ZS/25/ZMH/2014 ze dne 15.12.2014 

 

z ř i z u j e    

 

pro volební období 2022 – 2026 jedenáctičlenný finanční výbor Zastupitelstva 

města Havířova  
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v o l í 

 

1. předsedu finančního výboru ZMH: Ing. Evu Šillerovou, členku ZMH 

2. členy finančního výboru ZMH:  Bc. Alenu Olšokovou 

      Ing. René Chroboka 

      Ing. Eduarda Heczka  

Ivo Tarkowskeho 

Radomíra Mikesze  

Mgr. Šárku Suchánkovou 

Ing. Pavla Rapanta, MBA 

      Kateřinu Mlýnskou 

Miroslava Polaka 

doc. Ing. Pavla Tuleju, Ph.D. 

 

 

11/1ZM/2022 - Zřízení kontrolního výboru a volba členů kontrolního výboru ZMH_________   

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

úplné znění Jednacího řádu kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova  

zn. ZS/31/ZMH/2007 ze dne 5.11.2007 ve znění dodatku č. 1 zn. ZS/6/ZMH/2010  

ze dne 29.3.2010 a Statut kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova  

zn. ZS/30/ZMH/2007 ze dne 5.11.2007 

 

z ř i z u j e    

 

pro volební období 2022 – 2026 jedenáctičlenný kontrolní výbor Zastupitelstva 

města Havířova  

 

v o l í 

 

předsedou kontrolního výboru ZMH:  Ing. Eduarda Heczka, člen ZMH 

členy kontrolního výboru ZMH:  Ing. Jakuba Chlopeckého, Ph.D. 

      MUDr. Radomila Schreibera  

JUDr. Jiřího Poláška 

      Ing. Mariána Adámka 

      Mgr. Lucii Maceczkovou  

      Mgr. Gustava Dytka 

Ing. Karla Žáka  

Ing. Petra Smrčka 

      Ing. Petra Chroboczka 

      Ing. Libora Gavlase 
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12/1ZM/2022 - Odměny členů Zastupitelstva města Havířova od 17.10.2022________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s t a n o v í  

 

1. výši odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Havířova s účinností  

od 17.10.2022 takto: 

1.1. člen Zastupitelstva města Havířova, který nepobírá odměnu za výkon funkce  

člena Rady města Havířova, předsedy nebo člena výboru Zastupitelstva 

města Havířova, předsedy nebo člena komise Rady města Havířova nebo 

předsedy nebo člena zvláštního orgánu města, ve výši 2.791 Kč/měsíc, 

1.2. člen Rady města Havířova ve výši 11.161 Kč/měsíc, 

1.3. předseda výboru Zastupitelstva města Havířova, předseda komise Rady  

města Havířova nebo předseda zvláštního orgánu města  

ve výši 5.580 Kč/měsíc, 

1.4. člen výboru Zastupitelstva města Havířova, komise Rady města Havířova  

nebo zvláštního orgánu města ve výši 3.041 Kč/měsíc; tato odměna náleží 

v případě, že se v kalendářním měsíci konalo alespoň jedno zasedání výboru 

Zastupitelstva města Havířova, komise Rady města Havířova nebo 

zvláštního orgánu města a neuvolněný člen Zastupitelstva města Havířova, 

který není členem Rady města Havířova, na něm byl přítomen, 

1.5. člen výboru Zastupitelstva města Havířova, komise Rady města Havířova  

nebo zvláštního orgánu města ve výši 250 Kč/měsíc; tato odměna náleží 

v případě, že se v kalendářním měsíci konalo alespoň jedno zasedání výboru 

Zastupitelstva města Havířova, komise Rady města Havířova nebo 

zvláštního orgánu města a neuvolněný člen Zastupitelstva města Havířova, 

který je členem Rady města Havířova, na něm byl přítomen, 

1.6. neuvolněnému členovi Zastupitelstva města Havířova při výkonu druhé  

a další funkce člena výboru Zastupitelstva města Havířova, komise Rady 

města Havířova nebo zvláštního orgánu města náleží zvýšení odměny  

dle bodu 1.4. a 1.5. o 250 Kč/měsíc/každá funkce člena komise, výboru 

nebo zvláštního orgánu města, jestliže výbor, komise nebo zvláštní orgánu 

města ve stejném kalendářním měsíci zasedal a neuvolněný člen 

Zastupitelstva města Havířova na něm byl přítomen, 

1.7. primátor města 0,4násobku výše odměny, která by náležela uvolněnému  

primátorovi města, tj. 37.203 Kč/měsíc 

1.8. v případě souběhu funkcí dle bodu 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. a 1.6. tohoto usnesení  

se odměny za jejich výkon sčítají až do výše souhrnu odměn za tři různé 

funkce, za které náleží nejvyšší odměna a odměna dle bodu 1.1. členovi 

Zastupitelstva města Havířova nenáleží 

2. odměnu občanům, kteří vykonávají funkci předsedy komise Rady města  

Havířova nebo předsedy zvláštního orgánu města ve výši 5.580 Kč/měsíc 

3. odměnu občanům, kteří vykonávají funkci člena výboru Zastupitelstva města  

Havířova, komise Rady města Havířova nebo zvláštního orgánu města ve výši 

250 Kč za každé zasedání výboru Zastupitelstva města Havířova, komise  

Rady města Havířova nebo zvláštního orgánu města, kterého se zúčastnil.  

Tato odměna bude vyplacena v I. čtvrtletí následujícího kalendářního roku 

4. nárok na odměnu za výkon funkce dle bodu 1. až 3. tohoto usnesení vzniká  

dnem zvolení nebo jmenování do funkce 
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13/1ZM/2022 - Pravidla pro poskytování cestovních náhrad_____________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s ch v a l u j e 

 

Pravidla pro poskytování cestovních náhrad dle Přílohy 

 

 

14/1ZM/2022 - Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného  

člena Zastupitelstva města Havířova____________________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s ch v a l u j e 

 

Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy pro výkon funkce  

a náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce členům Zastupitelstva 

města Havířova, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni dle Přílohy 

 

s t a n o v í  

 

náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena 

Zastupitelstva města Havířova, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou 

provozující jinou samostatně výdělečnou činnost, paušální částkou  

ve výši 200 Kč/1 hodina výkonu funkce, kterou člen zastupitelstva strávil na 

zasedání zastupitelstva nebo na schůzi rady města, případně na dalších akcích 

(např. jednání, školení, pracovní cesta apod.), na které bude člen zastupitelstva 

delegován zastupitelstvem nebo radou města maximálně však 5.000 Kč/měsíc.  

Za výkon funkce se považuje skutečná účast člena Zastupitelstva města Havířova 

na zasedání zastupitelstva nebo na schůzi rady města a maximálně 6 hodin přípravy 

na každé z těchto jednání, kterého se člen Zastupitelstva města Havířova zúčastnil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef BĚLICA, MBA v. r.    Ing. Ondřej BARÁNEK v. r. 

primátor města                                                        náměstek primátora  

                                                                            pro ekonomiku a správu majetku 
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Č. j.: MMH/……/22 

Počet listů dokumentu: 3 

Počet příloh: 0  

                                                                                                          Zn.: ZS/../ZMH/2022 

Zastupitelstvo města Havířova   

usnesením čís. …/1/ZM/2022 ze dne 17.10.2022 stanoví tímto tyto:  

 
 

 

PRAVIDLA  

pro poskytování cestovních náhrad a vysílání na pracovní cestu 

 

 

 Článek 1 

Rozsah působnosti 

 

Tato Pravidla pro poskytování cestovních náhrad a vysílání na pracovní cestu (dále jen 

Pravidla) se vztahují na členy Zastupitelstva města Havířova a další osoby, které jsou Radou 

města Havířova vyslány na pracovní cestu v souvislosti s plněním úkolů ve prospěch města 

Havířova. 

 

Tato Pravidla se nevztahují na zaměstnance města ani na zaměstnance příspěvkových 

organizací zřízených městem. 

 

 

Článek 2 

Pracovní cesty na území České republiky 

 

1. Osoby dle článku 1, není-li dále stanoveno jinak, vysílá na pracovní cesty Rada města 

Havířova, která stanoví: 

- dobu a místo nástupu na pracovní cestu, 

- místo plnění pracovních úkolů, 

- dobu trvání pracovní cesty, 

- způsob dopravy, 

- ukončení pracovní cesty, 

- příp. jiné podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad. 

2. Náměstky primátora vysílá na pracovní cestu primátor města a primátora města vysílá na 

pracovní cestu náměstek primátora, s náležitostmi dle odst. 1. 

3. Osoby dle článku 1, které zastupují město v orgánech Svazu měst a obcí ČR, 

Severomoravského vodárenského svazu nebo v dalších sdruženích vč. komisí, které zřizuje 

krajský úřad, ministerstvo apod., či obchodních společnostech, jichž je město členem nebo 

v nich má majetkový podíl, a do těchto orgánů byly městem delegovány, vysílá na pracovní 

cestu v souvislosti s jednáním těchto orgánů primátor města. 

4. Při pracovní cestě v ČR je výše stravného stanovena na horní hranici rozpětí stanoveného 

§ 176 odst. 1 zákoníku práce, resp. prováděcím právním předpisem, pro dané období. V 

případě, že je na pracovní cestě zabezpečeno částečně bezplatné stravování, které má 

charakter snídaně, oběda nebo večeře, krátí se stravné za každé uvedené jídlo poskytnuté na 

pracovní cestě podle §176 odst. 3 zákoníku práce. 
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Článek 3 

Zahraniční pracovní cesty 

 

1. Osoby dle článku 1, není-li dále stanoveno jinak, vysílá na zahraniční pracovní cesty Rada 

města Havířova, která současně stanoví náležitosti dle článku 2 odst. 1. 

2. Na pracovní cestu do Slovenské republiky a do Polské republiky, která nepřesahuje 48 

hodin, vysílá náměstky primátora primátor města a primátora města vysílá na tyto pracovní 

cesty náměstek primátora, s náležitostmi dle článku 2 odst. 1. 

3. V případě, že je na zahraniční pracovní cestě poskytnuto bezplatně jídlo, které má 

charakter snídaně, oběda nebo večeře, krátí se stravné při pracovní cestě podle § 179 odst. 

3 zákoníku práce. 

4. Kapesné na zahraniční pracovní cestě se poskytuje ve výši 40 % stanoveného stravného v 

cizí měně. 

5. Každá osoba podle článku 1 může vycestovat na zahraniční pracovní cestu pouze má-li 

sjednáno zdravotní pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí, které sjedná pověřený pracovník 

magistrátu. Toto pojištění nesjednává magistrát v případě, že vyslaná osoba prokáže, že 

toto pojištění již sjednáno má. 

6. Každá osoba vyslaná na zahraniční pracovní cestu odpovídá za platnost svého cestovního 

dokladu. 

 

Článek 4. 

Společná a závěrečná ustanovení 

 

1. Cestovní náhrady se poskytují v prokázané výši. Nemůže-li osoba vyslaná na pracovní cestu 

výdaje prokázat, může vysílající rozhodnout o poskytnutí náhrady a o její výši. 

2. Na základě žádosti osoby vyslané na pracovní cestu bude poskytnuta záloha maximálně ve 

výši předpokládaných nákladů. Záloha musí být vyúčtována do 10 pracovních dnů od 

ukončení pracovní cesty. 

3. V případě pracovních cest podle článku 2 odst. 1. a článku 3 odst. 1. předloží osoby vyslané 

na pracovní cestu do 10 pracovních dnů od ukončení pracovní cesty kanceláři primátora 

zprávu o jejím průběhu. Kancelář primátora předloží tuto zprávu k projednání Radě města 

Havířova. 

4. Jsou-li vyslány na pracovní cestu jiné osoby, než jsou členové Zastupitelstva města 

Havířova, lze pracovní cestu uskutečnit pouze na základě smlouvy.  

5. Tato Pravidla ruší Zásady pro poskytování cestovních náhrad a vysílání na pracovní cestu 

schválené dne 26.2.2007 usnesením č. 60/2/ZM/07. 

6. Tato Pravidla nabývají účinnosti dne 17.10.2022. 

 

 

Za Zastupitelstvo města Havířova:  

 

 

 

 

 

 

primátor města                                                náměstek primátora  
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                                            ZS/../ZMH/2022 

                                                                  Čj.: MMH/…../22 

                                                                                                   Počet listů dokumentu: 3 

                      Počet příloh: 1 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

usnesením čís. …/1/ZM/22 ze dne 17.10.2022 stanoví tímto tyto: 

 

ZÁSADY 

pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy pro výkon funkce 

a náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce 

členům Zastupitelstva města Havířova, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě 

uvolněni 

 

Článek 1. 

Úvodní ustanovení 

1. Podle ustanovení § 71 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 

poskytne neuvolněným členům zastupitelstva města, jsou-li v pracovním poměru, 

zaměstnavatel pro výkon funkce pracovní volno s náhradou mzdy ve výši 

průměrného výdělku. 

2. Rozsah doby potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě stanovuje město.  

3. Neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo jiném 

obdobném poměru (např. osoby samostatně výdělečně činné), poskytuje město ze 

svých rozpočtových prostředků náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem 

jejich funkce částkou, jejíž výši stanoví zastupitelstvo města samostatným 

usnesením. 

Článek 2. 

Poskytování pracovního volna s náhradou mzdy 

1. Členovi Zastupitelstva města Havířova, který je v pracovním poměru nebo jiném 

obdobném poměru, poskytne zaměstnavatel pro výkon funkce pracovní volno s 

náhradou mzdy v tomto rozsahu: 

- účast na zasedání zastupitelstva města + 6 hodin na přípravu,  

- účast na schůzi rady města + 6 hodin na přípravu, 

- účast na dalších akcích (např. jednání, školení, pracovní cesta apod.), na 

které bude člen zastupitelstva delegován zastupitelstvem nebo radou města. 

2. Na základě faktury zaslané zaměstnavatelem uhradí město refundaci náhrady mzdy 

a pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. Ve faktuře musí 

zaměstnavatel uvést: 
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- počet hodin, za které přísluší náhrada mzdy (platu)  

- průměrná hodinová mzda zaměstnance. 

 

3. Náhradu mzdy lze fakturovat pouze v rozsahu zameškané pracovní doby v souladu 

s předem stanovenou pracovní dobou zaměstnance, není-li dále uvedeno jinak. 

4.  V případě, že zaměstnavatel souhlasí s uvolněním zaměstnance pro výkon funkce 

člena zastupitelstva nad rozsah stanovený § 201 odst. 3 zákoníku práce, bude členu 

zastupitelstva poskytnuta náhrada mzdy za podmínek uvedených odst. 1. a 2. tohoto 

článku. 

5. V případě zasedání Zastupitelstva města Havířova nebo schůze Rady města 

Havířova může být členu zastupitelstva refundována mzda za celou pracovní směnu 

(podle předem stanoveného rozvrhu pracovních směn), která začíná ve dni, kdy se 

koná zasedání zastupitelstva nebo schůze rady, maximálně však v rozsahu 8 hodin. 

6. K faktuře je zaměstnavatel povinen přiložit potvrzení o účasti člena zastupitelstva 

na jednání. Toto potvrzení vydává na žádost člena zastupitelstva oddělení kanceláře 

primátora. 

Článek 3. 

Poskytování náhrady ušlého výdělku 

1. Členovi Zastupitelstva města Havířova, který není v pracovním nebo jiném 

obdobném poměru, poskytne město Havířova náhradu výdělku ušlého v souvislosti 

s výkonem funkce v tomto rozsahu: 

- účast na zasedání zastupitelstva města, 

- účast na schůzi rady města, 

- účast na dalších akcích (např. jednání, školení, pracovní cesta apod.), na 

které bude člen zastupitelstva delegován zastupitelstvem nebo radou města. 

 

2. Náhrada za účast na zasedání zastupitelstva nebo schůzí rady bude poskytována 

měsíčně dle prezenční listiny, v jiných případech na základě doložených dokladů, 

které člen zastupitelstva předá oddělení kanceláře primátora.  

3. Člen zastupitelstva, jemuž má být poskytována náhrada ušlého výdělku, vyplní a 

podepíše „Žádost o poskytování náhrady ušlého výdělku“ (dále jen žádost), jež je 

přílohou těchto zásad. Tuto žádost předá neprodleně, nastala-li tato skutečnost, 

organizačnímu odboru Magistrátu města Havířova (dále MMH). 

4. V případě změny skutečností opravňujících výplatu náhrady výdělku ušlého v 

souvislosti s výkonem funkce (např. ukončení podnikatelské činnosti) člen 

zastupitelstva neprodleně sdělí tuto skutečnost plátci náhrady ušlého výdělku 

(organizačnímu odboru MMH). 

5. Pro účely výpočtu náhrady za daný měsíc předá oddělení kanceláře primátora 

přehled o účasti členů zastupitelstva na jednáních s uvedením dnů, za které bude 

náhrada poskytnuta, organizačnímu odboru MMH. 
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6. MMH bude poukazovat částku pravidelně měsíčně na účet uvedený v žádosti, a to 

nejpozději do 15. kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce. 

Článek 4. 

Účinnost 

1. Tyto zásady ruší Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy pro 

výkon funkce a náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce členům 

Zastupitelstva města Havířova, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě 

uvolněni, které byly schváleny Zastupitelstvem města Havířova dne 3.11.2008, 

č. usnesení 675/12/ZM/08. 

2. Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 17.10.2022. 

 

Za Zastupitelstvo města Havířova: 

 

 

 

 

 

primátor města      náměstek primátora 
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Příloha ZÁSAD 

 

ŽÁDOST 

o poskytování náhrady ušlého výdělku členům Zastupitelstva města Havířova 

 

 

Člen/ka Zastupitelstva města Havířova pan/paní  .............................................................. 

1. Žádá o poskytování náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce člena 

zastupitelstva z důvodu (např. OSVČ – živnostenský list 

č.j.)…………………………… ode dne ………………….  

2. Prohlašuje, že není v pracovním nebo jiném obdobném poměru k žádnému 

zaměstnavateli. 

3. Žádá o poukazování náhrady na níže uvedený bankovní účet: 

Název peněžního ústavu  

Číslo bankovního účtu  

Kód banky  

Specifický symbol  

 

V případě změny skutečností opravňujících výplatu náhrady výdělku ušlého v souvislosti 

s výkonem funkce (ukončení podnikatelské činnosti, uzavření pracovního nebo obdobného 

poměru aj.) člen zastupitelstva neprodleně sdělí tuto skutečnost plátci náhrady ušlého 

výdělku (organizačnímu odboru Magistrátu města Havířova). 

 

V Havířově dne ............................. 

 

 

       ...................................................... 

podpis člena zastupitelstva města 
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