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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR KANCELÁŘ
TAJEMNÍKA

Váš dopis zn.

Naše značka

Vyřizuje/linka

Praha

114/106/2015/Z

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

27. 11. 2015

Věc: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Dobrý den,
Odbor kancelář tajemníka Úřadu MČ Praha 4, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
obdržel dne 18. 11. 2015 Vaši žádost o poskytnutí informace:
„1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kolik činí měsíční odměna člena komise Rady MČ, pakliže je to současně neuvolněný zastupitel
MČ?
Kolik činí odměna člena komise Rady MČ, pakliže je to současně nezastupitel – tedy občan
MČ?
Sčítají se odměny členů komisí? Tedy člen např. 3 komisí dostává odměnu 3 krát?
Kolik činí měsíční odměna předsedy a místopředsedy komise Rady MČ, pakliže je to současně
zastupitel MČ?
Kolik činí měsíční odměna neuvolněného zastupitele MČ?
Kolik činí měsíční odměna neuvolněného člena rady MČ?
Je odměna člena komise Rady MČ vázána na aktivní účast na komisi, či mu náleží i při absenci
na jednání?“

Vyřízení žádosti bylo požadováno elektronicky.
Odbor personálně mzdový Úřadu MČ Praha 4 (dále jen „OPM“), jako povinný subjekt podle
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, uvádí k Vaší žádosti následující:
„Veškeré odměňování zastupitelů, tím pádem i zastupitelů Úřadu městské části Praha 4, se řídí
Nařízením vlády č. 52/2015 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.
ad 1)

Měsíční odměna člena komise, pokud je neuvolněný zastupitel, činí 3.757,- Kč.

ad 2)

Občanům MČ P4 je za práci v komisích poskytnuta jednorázová odměna ve výši 150,- Kč za
zasedání komise.

Sídlo: Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
Pracoviště: Antala Staška 2059/80b, Praha 4
e-mail:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 0006 3584
Bankovní spojení:

tel:

+ 420 – 2 61 192 xxx

ad 3) V případě souběhu výkonu několika funkcí se poskytuje odměna podle funkce, za kterou lze
udělit nejvyšší odměnu.
ad 4) Měsíční odměna předsedy komise, pokud je neuvolněný zastupitel, činí 4.067,- Kč.
ad 5) Měsíční odměna neuvolněného člena zastupitelstva činí 1.842,- Kč.
ad 6) Měsíční odměna neuvolněného člena Rady činí 5.413,- Kč.
ad 7) Odměna člena komise Rady je vázána na aktivní účast na komisi.“

V případě jakéhokoli dotazu se na nás prosím obraťte.

S pozdravem

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Doručuje se: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Sídlo: Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
Pracoviště: Antala Staška 2059/80b, Praha 4
e-mail:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 0006 3584
Bankovní spojení:

tel:

+ 420 – 2 61 192 xxx

