Odbor / samostatné oddělení MM: Odbor kancelář tajemníka
Č.j.: 91/OKT/14
Vyřizuje: Filip Lepík
Telefon: 353118415
Karlovy Vary dne 3. 2. 2014
Předmět žádosti: Poskytování náhrad mzdy a výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce členům
zastupitelstva města.

Vážené dámy a pánové,
dovoluji si Vás tímto dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požádat o poskytnutí
následujících informací týkajících se poskytování náhrad mzdy a výdělku (dále jen „náhrada výdělku“)
ušlého v souvislosti s výkonem funkce členům zastupitelstva Vašeho města.
1) Za které konkrétní činnosti má člen zastupitelstva města nárok na náhradu výdělku prokazatelně ušlého
v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva?
Předpokládáme, že se jedná o neuvolněného člena zastupitelstva města, přičemž náhrada ušlého výdělku pak
náleží za jednání zastupitelstva města. Jedná se o obdobný případ, kdy je neuvolněným členům zastupitelstva
města, jež jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, refundovány na základě potřebných podkladů
mzdy.
2) Náleží členu zastupitelstva v případě, že je členem výborů a/nebo komisí, náhrada výdělku i tehdy, pokud
se coby člen zastupitelstva účastní zasedání těchto komisí/výborů?
Vzhledem k tomu, že za výkon funkce v komisích či výborech je zastupitelstvem města schválená konkrétní
odměna, neposkytuje se dále náhrada ušlého výdělku.
3) Je zastupiteli města obdobným způsobem nahazován výdělek ušlý za dobu, kdy jednal coby zastupitel
přímo s občany?
Není, neboť neuvolněný člen zastupitelstva města pobírá za výkon funkce měsíční odměnu, jež je schválená
zastupitelstvem města.
4) Na základě jakých podkladů (předpisu) je o náhradě rozhodováno a kdo (funkce) o náhradě rozhoduje?
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. O výši pak rozhoduje zastupitelstvo města.
Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o sdělení předpokládané výše úhrady nákladů, budouli účtovány.
Náklady v souvislosti se zpracováním těchto informace nebudou účtovány.
Poplatek:
Náklady spojené s vyhledáním a poskytnutím informace se nevyměřují.
Obdrží:
adresát elektronickou cestou
Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění
anonymizován. Tento je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb. přístupný k nahlédnutí na Magistrátu města Karlovy
Vary.

PhDr. Filip Lepík
vedoucí odboru kancelář tajemníka
Magistrát města Karlovy Vary

