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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 21.1

30. zasedání zastupitelstva konané dne 22. 6. 2020

Věc:
Poskytnutí mimořádné odměny členům Zastupitelstva Ústeckého kraje

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Postup dle §51 zákona č. 129/2000 Sb.Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Nárok na rozpočet:
rozpočet odboru kancelář ředitele

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 3. 6. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

21.1-1 Název: bod 21.1 priloha 1.pdf Návrh mimořádných odměn členům 
Zastupitelstva Ústeckého kraje U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

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



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. Předkládáme tímto návrhy odměn pro hejtmana Ústeckého kraje a 1. 
náměstka hejtmana Ústeckého kraje dle příloha č. 1 tohoto materiálu. Výše mimořádných odměn je 
navrhována v souladu s § 51 odst. 2 zákona o krajích, podle kterého 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. V daném případě je navrhován 1,5 násobek maximální výše odměny, kterou za výkon zastávaných 
funkcí za měsíc uvolněným zastupitelům stanoví právní předpisy (nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši 
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů).
Měsíční odměna hejtmana v r. 2020 činí 133 174 Kč. V roce 2020 může být hejtmanovi O. Bubeníčkovi 
vyplacena maximálně částka mimořádné odměny ve výši 266 348 Kč.
Měsíční odměna 1. náměstka hejtmana v r. 2020 činí 117 193 Kč. V roce 2020 může být uvolněnému 
náměstkovi M. Klikovi vyplacena maximálně částka mimořádné odměny ve výši 234 386 Kč.
U obou je navržena odměna ve výši 1,5 násobku jejich měsíční odměny – viz příloha.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru 
kancelář hejtmana

Oldřich Bubeníček, hejtman 

PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Luboš Trojna (vedoucí odboru)   Ing. Luboš Trojna 4. 6. 2020

2 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   PhDr. Martin Klika MBA 
5.6.2020

Podpis zpracovatele:  Ing. Zdeňka Šváchová 4. 6. 2020


