
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 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 6.1

7. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 6. 2021

Věc:
Návrh odměn pro členy komisí Rady Ústeckého kraje a výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří 
nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje za I. pololetí 2021

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
dle § 35, odst. 2 písmeno u) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Nárok na rozpočet:
rozpočet KŘ

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 2. 6. 2021 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

6.1-1 Název: bod 6.1 priloha 1.pdf Zásady U

6.1-2 Název: bod 6.1 priloha 2.pdf Návrh odměn U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

v souladu s § 35 odst. 2 písm. u) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o poskytnutí odměn členům výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje a komisí Rady Ústeckého 
kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje dle přílohy č. 2 tohoto materiálu



Důvodová zpráva:
Vyplácení odměn občanům, kteří jsou členy výborů Zastupitelstva ÚK a komisí Rady ÚK vyplývá z § 35 odst.
2, písm. u) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Dle Zásad pro poskytování peněžitých plnění členům výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje a komisí Rady
Ústeckého kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje (viz příloha č. 1) se odměny vyplácení 2x ročně a
pro výpočet odměny se vychází z finanční částky 12.000,- Kč ročně, tj. 6.000,- Kč za pololetí na jednoho 
člena výboru či komise, který není členem zastupitelstva. Předsedové komisí a výborů při rozdělování těchto 
odměn vychází především
z přínosu člena k činnosti v komisi či výboru (např. účast na jednáních, na souvisejících akcích, plnění úkolů,
atp.).
Celková částka za I. pololetí činí 968.500,- Kč.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Bc. Jan Jelínek, vedoucí odboru 
informatiky a organizačních věcí, 
pověřený vedením odboru kancelář 
hejtmana 

Ing. Jan Schiller (hejtman)

Schvalovací cesta:

1 Bc. Jan Jelínek (vedoucí odboru)   Bc. Jan Jelínek 4. 6. 2021
2 Ing. Jan Schiller (hejtman)   Ing. Jan Schiller 4.6.2021

Podpis zpracovatele:  Ing. Zdeňka Šváchová 4. 6. 2021


