
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 22.2

16. zasedání zastupitelstva konané dne 10. 12. 2018

Věc:
Poskytnutí mimořádné odměny členům Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Postup dle §51 zákona č. 129/2000 Sb.

Nárok na rozpočet:
V rámci rozpočtu odboru kancelář ředitele

Přílohy: 

22.2-1 Název:          Návrh mimořádných odměn členům 
Zastupitelstva Ústeckého kraje U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) schvaluje

dle § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mimořádné 
odměny členům Zastupitelstva Ústeckého kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

B) ukládá

Ing. Milanu Zemaníkovi, řediteli krajského úřadu Ústeckého kraje, zabezpečit realizaci vyplacení 
mimořádných odměn zastupitelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Termín: 31.12.2018



Důvodová zpráva:
Podle ustanovení § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, lze 
od 1. 1. 2018 poskytnout členovi zastupitelstva kraje mimořádnou odměnu za splnění mimořádných nebo 
zvláště významných úkolů kraje. Ústecký kraj se rozhodl této možnosti využít a proto je předkládán návrh 
mimořádných odměn členům Zastupitelstva Ústeckého kraje za rok 2018. Důvod poskytnutí mimořádné 
odměny musí být uveden v usnesení zastupitelstva, kterým byla mimořádná odměna poskytnuta.
Návrh odůvodnění mimořádných odměn a jejich výše byl vyhotoven podle materiálu „Pravidla pro poskytnutí 
mimořádných odměn členům Zastupitelstva Ústeckého kraje“.
Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce uvolněnému členovi zastupitelstva 
nesmí být vyšší než dvojnásobek nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za 
výkon jím zastávaných funkcí za měsíc.
Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce neuvolněnému členovi zastupitelstva 
nesmí být vyšší než dvojnásobek maximální výše odměny, kterou za výkon jím zastávané funkce nebo v 
souhrnu za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc stanoví zákon a prováděcí právní předpis. O výši těchto 
odměn bylo rozhodnuto usnesením zastupitelstva č. 014/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017 v souladu s Nařízením 
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.
Předložený materiál nemá dopad na výši rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 ani let následujících a je plně 
kryta prostředky kapitoly odboru kanceláře ředitele.

Příloha č. 1 bude předložena na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 10.12.2018.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Zpracoval:
Mgr. Nikola Jahodová Rennerová,
pověřená vedením odboru kancelář 
ředitele

Konzultoval:
Oldřich Bubeníček,
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Milan Zemaník,
ředitel Krajského úřadu ÚK

JUDr. Simona Hejnová,
vedoucí odboru legislativně-právního

Ing. Luboš Trojna,
zástupce ředitele a vedoucí odboru 
kancelář hejtmana

Bc. Jan Jelínek,
vedoucí odboru informatiky a 
organizačních věcí

PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)

Schvalovací cesta:

1 Mgr. Nikola Jahodová Rennerová (vedoucí odboru)   Mgr. Nikola Jahodová 
Rennerová 27. 11. 2018

2 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   Mgr. Martin Klika MBA 
27.11.2018

Podpis zpracovatele:  Mgr. Tereza Benešová 27. 11. 
2018


