
Pravidla pro poskytnutí mimořádných odměn členům 
Zastupitelstva Ústeckého kraje a postup jejich zpracování 

 
Čl. 1 

Kritéria pro poskytnutí odměny 
 
1. Kritéria pro poskytnutí odměny: 

1.1  Aktivní činnost ve výboru/komisi, účast na zasedáních výboru/komise  
 Činnost zastupitele o víkendu a účast na dalších jednáních, např. jednání spolků, 

zájmových sdružení, odborů, organizací zřizovaných krajem (váha 50%) 
1.2  Osobní podpora akcí financovaných z krajských programů  
 Aktivní činnost při získávání finančních prostředků ze státních a evropských fondů, 

účast na komisích veřejných zakázek kraje a jeho organizací, včetně spolupráce na 
přípravě projektů kraje (váha 50%) 

 
Čl. 2 

Postup a náležitosti zpracování podkladů 
 
1. Postup a náležitosti zpracování návrhu: 

1.1  Zastupitel předloží odboru kancelář hejtmana vyplněný Podklad pro přiznání 
mimořádné odměny zastupiteli Ústeckého kraje za splnění mimořádných nebo 
zvláště významných úkolů kraje dle Přílohy č. 1 těchto pravidel, a to v jednom 
vyhotovení s vlastnoručním podpisem. Termín bude určen odborem kancelář 
hejtmana. 

1.2  Odbor kancelář hejtmana provede sumarizaci Podkladů pro přiznání mimořádné 
odměny a předá je s návrhem hodnocení a výše odměn v co nejbližším možném 
termínu k posouzení a schválení hejtmanovi. 

1.3  Finální schválení takto připravených podkladů provede hejtman. Při splnění každého 
ze čtyř bodů, s váhou 50%, může být přiznána odměna v plné výši. Výše mimořádné 
odměny za rok může činit maximálně 100% měsíční odměny náležející zastupiteli za 
výkon jím zastávané funkce. 

1.4  Odbor kancelář hejtmana pak předloží Radě Ústeckého kraje návrh na poskytnutí 
mimořádné odměny jednotlivým zastupitelům, včetně zdůvodnění, a Rada Ústeckého 
kraje doporučí ke schválení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.  

 
 

 



Podklad pro přiznání mimořádné odměny zastupiteli 
Ústeckého kraje za splnění mimořádných nebo zvláště 

významných úkolů kraje

Příjmení a jméno: ANDĚL Jiří
Funkce: neuvolněný člen Rady ÚK
Období, za které je odměna přiznávána: 1.1.2018 - 26.11.2018

Jednotlivá kritéria, prosím, podrobně popište

1. Aktivní činnost ve výboru/komisi, účast na zasedáních výboru/komise a činnost zastupitele o 
víkendu a účast na dalších jednáních, např. jednání spolků, zájmových sdružení, odborů, organizací 
zřizovaných krajem

2. Osobní podpora akcí financovaných z krajských programů a aktivní činnost při získávání finančních 
prostředků ze státních a evropských fondů, účast na komisích veřejných zakázek kraje a jeho 
organizací, včetně spolupráce na přípravě projektů kraje

V Ústí nad Labem dne 26.11.2018

Podpis zastupitele:

.........................................................................................................................................................................

(zde již nevyplňujte)

Splněno v % ........................................

Návrh výše odměny ......................................... Kč

Ke schválení doporučuje hejtman ÚK ............................................
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