
 

 

Městská část Praha 9
 

20. Rada městské části
ze dne 30.10.2018

 
USNESENÍ

č. Us RMČ 658/18
 

Poskytnutí měsíční odměny neuvolněným členům ZMČ Praha 9 a
dalších účelových plnění členům ZMČ Praha 9

 
Rada městské části

 
1. souhlasí
 se zněním Zásad pro poskytování náhrady mzdy nebo platu/nebo výdělku ušlého v

souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva MČ Praha 9 podle
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, s
účinností  od 1. 1. 2019, uvedené v příloze č. 3

 
                                                        

 
2. souhlasí
 2. 1.  s poskytnutím měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva stanovené

zákonem č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, s účinností
ode dne přijetí, a nařízení vlády ČR č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků,  ve výši dle přílohy č. 2, která je součástí tohoto
usnesení, s účinností ode dne přijetí  usnesení ZMČ Praha 9

2. 2. s poskytnutím měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva stanovené
zákonem č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů,  a
nařízení vlády ČR č. 202/2018 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, s účinností od 1. 1. 2019,  ve výši dle přílohy č. 5, která je
součástí tohoto usnesení, s účinností od 1. 1. 2019   

2. 3. s paušální hodinovou částkou pro poskytnutí náhrady výdělku prokazatelně
ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupiteltva MČ Praha



9, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou
výdělečnou činnost ve výši 240 Kč v souladu s ustanovením zákona č. 131/2000 Sb.,
o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, účinném od 1. 1. 2019

2. 4. s nejvyšší částkou, kterou lze jako náhradu výdělku prokazatelně  ušlého v
souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva MČ Praha 9, který je
podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou
činnost, poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc ve výši 12.000 Kč v souladu s
ustanovením zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů,
účinném od 1. 1. 2019

 
 

3. souhlasí
 s poskytováním dalších účelových plnění členům zastupitelstva MČ Praha 9 v

souvislosti s výkonem funkce, dle přílohy č. 4, která je součástí tohoto usnesení
 

4. ukládá
 1. tajemníkovi ÚMČ Praha 9

1.1. předložit materiál na jednání ZMČ Praha 9
 

 realizovat usnesení
 Zodpovídá: Ing. Leoš Toman Termín: 16.11.2018
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........................................
Ing. Jan Jarolím Mgr. Tomáš Portlík

starosta MČ Praha 9 místostarosta MČ Praha 9
 


