
Příloha č. 3 

Rada Ústeckého kraje 
 

 

 

Usnesení 
 

z 52. zasedání Rady Ústeckého kraje - V. volební období 2016 – 2020, 

 konaného dne 29. 10. 2018 od 10:05 hodin do 13:05 hodin v sídle Krajského úřadu 

Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem 
 

 

Usnesení č. 007/52R/2018 

Stanovení náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů 

zastupitelstva Ústeckého kraje 

 

Rada Ústeckého kraje po projednání 

A )  n a v r h u j e  
Zastupitelstvu Ústeckého kraje stanovit dle § 35 odst. 2 písm. r) a § 46 odst. 3 zákona 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, paušální 

částku náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů 

Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří jsou podnikající fyzickou osobou nebo osobou 

provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, s účinností od 1. ledna 2019 ve výši: 

 

200,- Kč (dvěstěkorunčeských) za jednu hodinu, maximálně ve výši 10.000,- Kč 

(desettisíckorunčeských) za kalendářní měsíc 

 

Rozsah doby potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě stanoví hejtman, zástupce 

hejtmana nebo hejtmanem pověřený vedoucí odboru kancelář hejtmana s tím, že do 

rozsahu potřebné doby se kromě doby jednání zastupitelstva, rady, výboru, komise, 

politického klubu nebo akce, na kterou byl člen zastupitelstva delegován zastupitelstvem, 

radou nebo hejtmanem, zástupcem hejtmana, případně jím pověřeným vedoucím odboru 

kancelář hejtmana, zahrnuje i doba potřebná k cestě na jednání a z jednání.  

Náhrada bude poskytnuta na základě podkladů předložených neuvolněným členem 

zastupitelstva, který uplatňuje nárok na náhradu ušlého výdělku a po schválení osobou 

odpovědnou za stanovení doby pro výkon funkce. Poskytování paušální náhrady podléhá 

dani z příjmů.  

Toto usnesení pozbývá účinnosti ukončením funkčního období zastupitelstva, které výši 

paušální částky a časový rozsah stanovilo. 

 

B )  u k l á d á  

Oldřichovi Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit návrh Zastupitelstvu 

Ústeckého kraje na stanovení výše náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem 

funkce neuvolněných členů Zastupitelstva Ústeckého kraje dle bodu A) tohoto usnesení.  

Termín: 10. 12. 2018 

 

(Hlasování: 8 – 0 – 0) návrh byl přijat 

 


