Městská část Praha 7

starosta MČ Praha 7

PRAVIDLA
č. 7 ze dne 10.12.2018
pro poskytování odměn členům komisí Rady MČ Praha 7,
členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 7, členům pracovních
skupin Rady MČ Praha 7 a členům Redakční rady Hobuletu,
kteří nejsou členy Zastupitelstva MČ Praha 7

Schváleno usnesením Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0114/18-Z z jednání č. 9, ze dne 10.12.2018
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I. Úvodní ustanovení
1. Zastupitelstvo MČ Praha 7 si vyhrazuje, v souladu s ust. § 94 odst. 3 zákona č. 131/2000
Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, rozhodování o stanovení výše
odměn členům komisí Rady MČ Praha 7, členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 7,
členům pracovních skupin Rady MČ Praha 7, a členům Redakční rady Hobuletu, kteří
nejsou členy Zastupitelstva MČ Praha 7.
2. Odměny se poskytují členům komisí Rady MČ Praha 7, členům výborů Zastupitelstva
MČ Praha 7, členům pracovních skupin Rady MČ Praha 7 a členům Redakční rady
Hobuletu, kteří nejsou členy Zastupitelstva MČ Praha 7 (dále též jen „člen“) za jejich
práci ve prospěch městské části Praha 7, a to na základě ust. § 59 odst. 2) písm. x) a ust.
§ 100 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

II. Stanovení roční výše odměny
1. Výše maximální částky na jednoho člena komise, výboru, pracovní skupiny nebo
Redakční radě a období, za které má být odměna poskytnuta, činí:
částka =5.000 Kč
2. Výše maximální částky na jednoho člena, který vykonává funkci předsedy komise,
výboru, pracovní skupiny nebo Redakční rady a období, za které má být odměna
poskytnuta, činí:
částka = 6.000 Kč
3. Předsedové komisí Rady MČ Praha 7, výborů Zastupitelstva MČ Praha 7, pracovních
skupin Rady MČ Praha 7, nebo Redakční rady Hobuletu mohou za plnění většího rozsahu
pracovních úkolů navrhnout další odměnu nad rámec odměny uvedené dle odst. 1 a odst.
2 tohoto Článku, avšak do maximální výše 5.000 Kč na jednoho člena (včetně předsedy)
a období, za které je odměna poskytována.
4. Přesná výše částky jednotlivým členům (předsedovi) komise, výboru, pracovní skupiny
nebo Redakční rady bude stanovena předsedou komise, výboru, pracovní skupiny nebo
Redakční rady v závislosti na počtu účastí na jednáních a aktivitě v komisi, výboru,
pracovní skupině nebo Redakční radě.

III.

Podklady pro poskytování odměn

1. Podklady o počtu jednání a účastí jednotlivých členů komisí, výborů, pracovních skupin
nebo Redakční rady a návrhy odměn s jejich zdůvodněním předkládají předsedové komisí,
výborů, pracovních skupin a předseda Redakční rady Hobuletu po projednání v daných
orgánech tajemníkům těchto orgánů. Tajemníci komisí, výborů, pracovních skupin
a Redakční rady předloží tajemníkovi Úřadu MČ Praha 7 návrhy odměn pro jednotlivé
členy. Tajemník Úřadu MČ Praha 7 předloží návrh materiálu na vyplacení odměn členům
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komisí Rady MČ Praha 7, výborů Zastupitelstva MČ Praha 7, pracovních skupin Rady
MČ Praha 7 a Redakční rady Hobuletu Radě MČ Praha 7 ke schválení.
2. Zpracování materiálu na vyplacení odměn členům komisí Rady MČ Praha 7, výborů
Zastupitelstva MČ Praha 7, pracovních skupin Rady MČ Praha 7 a Redakční rady
Hobuletu zajišťuje Odbor personálních činností Úřadu MČ Praha 7.

IV.

Vyplácení odměn

1. Odměny budou vypláceny jedenkrát (1x) ročně za příslušný kalendářní rok, tzn. leden až
prosinec (12 měsíců), ve výplatním termínu za měsíc prosinec příslušného kalendářního
roku.

V. Zajištění odvodu zdravotního pojištění,
zálohy na daň a výplata
1. Odbor personálních činností Úřadu MČ Praha 7 provede z odměn výpočet zdravotního
pojištění, zálohy na daň a jejich odvod.
2. Výplata odměn se provádí bezhotovostním převodem na bankovní účet, není-li
domluveno jinak.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Pravidla ruší Pravidla č. 6 pro poskytování odměn členům komisí Rady městské části
Praha 7, členům výborů Zastupitelstva městské části Praha 7, členům pracovních skupin
Rady městské části Praha 7 a členům Redakční rady Hobuletu, kteří nejsou členy
Zastupitelstva městské části Praha 7, schválená usnesením Zastupitelstva MČ Praha 7
č. 0059/16-Z z jednání č. 3, ze dne 14.03.2016.
2. Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem schválení.

Mgr. Jan Čižinský v. r.
starosta MČ Praha 7
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