Odměna za výkon funkce neuvolněného člena ZO
(zastupitelé, kteří nevykonávají žádné funkce v radě, v komisi nebo ve výborech)
Podle Přílohy k Zápisu z 2. Veřejného zasedání ZO Určice, konaného dne 29.12.2014 - Klíče
ke stanovení odměn neuvolněným členům ZO, kteří nejsou členy rady a nejsou předsedy
kontrolního a finančního výboru náleží těmto zastupitelům odměna ve výši Kč 500.
Ing. Terézia Havlíčková – 500 Kč od 1.1.2016, odstoupila k 31.10.2015 z funkce předsedy
výboru, za měsíce listopad a prosinec nemá nárok na žádnou odměnu – odměna byla na
ustavujícím zasedání schválena za funkci ne jmenovitě.
Jaroslava Soušková – 500 Kč od 1.1.2016, odstoupila k 31.10.2015 z funkce předsedy výboru,
za měsíce listopad a prosinec nemá nárok na žádnou odměnu – odměna byla na ustavujícím
zasedání schválena za funkci ne jmenovitě.
Jaromír Mlčoch – 500 Kč od 1.1.2016, odstoupil k 31.10.2015 z funkce člena stavební
komise, za měsíce listopad a prosinec má nárok pouze na odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena ZO 500 Kč – viz klíč ke stanovení odměn
Jaroslav Drábek – nový člen ZO, odměna 500 Kč od 1.1.2016
Vlastimil Konšel - odměna 500 Kč bude až od 1.2.2016, odstoupil k 31.10.2015 z funkce
starosty obce, v měsících listopad, prosinec a leden má ze zákona nárok při odstoupení
z funkce na 3 měsíční odměny.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce
v souladu se schváleným Klíčem ke stanovení odměn neuvolněným členům
zastupitelstva obce, kteří nejsou členy rady a nejsou předsedy kontrolního a finančního
výboru, který je přílohou Zápisu z 2. Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Určice,
konaného dne 29.12.2014 takto :
Ing. Terézia Havlíčková
Jaroslava Soušková
Jaromír Mlčoch
Jaroslav Drábek

Kč
Kč
Kč
Kč

500,500,500,500,-

v souladu s ustanoveními § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a s platností od 1.1.2016
a
Vlastimil Konšel
Kč 500,v souladu s ustanoveními § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a s platností od 1.2.2016.

