MĚSTO TRUTNOV – ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Usnesení
z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Trutnova
ze dne 5. listopadu 2018
administrativní oprava usnesení ZM_2018-164/U
Chybné znění usnesení
ZM_2018-164/U
Stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva města
a rozpočtová změna č. 4
zastupitelstvo města
stanovuje
*01.01*
pro neuvolněné členy zastupitelstva města výši odměn za výkon funkcí
a) neuvolněného starosty města ................................................................. 43.646 Kč
b) neuvolněného člena Zastupitelstva města Trutnova .................................. 2.182 Kč
c) neuvolněného člena Rady města Trutnova ............................................... 8.729 Kč
d) předsedy výboru zastupitelstva města nebo komise rady města ............... 4.365 Kč
tj. v maximální výši dle příslušného nařízení vlády č. 318/2017 Sb., s účinností od schválení
tohoto usnesení; v případě nového zvolení do příslušné funkce ode dne zvolení do funkce
a v případě nastupujícího náhradníka je odměna poskytována ode dne složení slibu člena
zastupitelstva města,
*01.02*
pro neuvolněné členy zastupitelstva města výši odměn za výkon funkcí
a) neuvolněného starosty města ................................................................. 46.701 Kč
b) neuvolněného člena Zastupitelstva města Trutnova .................................. 2.335 Kč
c) neuvolněného člena Rady města Trutnova ............................................... 9.340 Kč
d) předsedy výboru zastupitelstva města nebo komise rady města ............... 4.670 Kč
tj. v maximální výši dle příslušného nařízení vlády č. 318/2017 Sb., s účinností od
01.01.2019; v případě nového zvolení do příslušné funkce po tomto datu ode dne zvolení do
funkce a v případě nastupujícího náhradníka je odměna poskytována ode dne složení slibu
člena zastupitelstva města.
schvaluje
*02.01*
poskytnutí odměn a příspěvků dle ust. § 80 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), členům Zastupitelstva města Trutnova v rozsahu a výši vyplývající z Kolektivní smlouvy
mezi městem Trutnovem a ZO odborového svazu státních orgánů a organizací MěÚ Trutnova a Statutu sociálního fondu města Trutnova,
*02.02*
rozpočtovou změnu č. 4 v rozpočtu města Trutnova na rok 2018, a to navýšení závazného
ukazatele Členové zastupitelstva města v ORJ 19 o 220 tis. Kč. na celkem 5.385 tis. Kč.
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Správné znění usnesení
ZM_2018-164/U
Stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva města
a rozpočtová změna č. 4
zastupitelstvo města
stanovuje
*01.01*
pro neuvolněné členy zastupitelstva města výši odměn za výkon funkcí
a) neuvolněného starosty města ................................................................. 43.646 Kč
b) neuvolněného člena Zastupitelstva města Trutnova .................................. 2.182 Kč
c) neuvolněného člena Rady města Trutnova ............................................... 8.729 Kč
d) předsedy výboru zastupitelstva města nebo komise rady města ............... 4.365 Kč
tj. v maximální výši dle příslušného nařízení vlády č. 318/2017 Sb., s účinností od schválení
tohoto usnesení; v případě nového zvolení do příslušné funkce ode dne zvolení do funkce
a v případě nastupujícího náhradníka je odměna poskytována ode dne složení slibu člena
zastupitelstva města,
*01.02*
pro neuvolněné členy zastupitelstva města výši odměn za výkon funkcí
a) neuvolněného starosty města ................................................................. 46.701 Kč
b) neuvolněného člena Zastupitelstva města Trutnova .................................. 2.335 Kč
c) neuvolněného člena Rady města Trutnova ............................................... 9.340 Kč
d) předsedy výboru zastupitelstva města nebo komise rady města ............... 4.670 Kč
tj. v maximální výši dle příslušného nařízení vlády č. 318/2017 Sb., s účinností od
01.01.2019; v případě nového zvolení do příslušné funkce po tomto datu ode dne zvolení do
funkce a v případě nastupujícího náhradníka je odměna poskytována ode dne složení slibu
člena zastupitelstva města,
*01.03*
v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města odměnu jako souhrn odměn za výkon funkcí člena rady města a předsedy výboru zastupitelstva města nebo předsedy komise rady města; do souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně 3 odměny za funkce s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem města.
schvaluje
*02.01*
poskytnutí odměn a příspěvků dle ust. § 80 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), členům Zastupitelstva města Trutnova v rozsahu a výši vyplývající z Kolektivní smlouvy
mezi městem Trutnovem a ZO odborového svazu státních orgánů a organizací MěÚ Trutnova a Statutu sociálního fondu města Trutnova,
*02.02*
rozpočtovou změnu č. 4 v rozpočtu města Trutnova na rok 2018, a to navýšení závazného
ukazatele Členové zastupitelstva města v ORJ 19 o 220 tis. Kč. na celkem 5.385 tis. Kč.

Zapsala: P. Velebová

L. S.

Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta města Trutnova
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