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21. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 05.12.2017

Pořadí jednání č. 13
Směrnice Zastupitelstva Libereckého kraje k odměňování neuvolněných členů 
Zastupitelstva Libereckého kraje, k řešení náhrady ušlé mzdy, platu nebo výdělku 
ušlého v souvislosti s výkonem funkce a k odměňování za výkon funkce předsedy a 
člena výboru zastupitelstva, předsedy a člena komise rady

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

a) se stanovením měsíčních odměn s účinností od 1. 1. 2018 při splnění podmínek 
stanovených směrnicí zastupitelstva č. 1/2017 neuvolněným členům Zastupitelstva 
Libereckého kraje za výkon funkce:
1. neuvolněného člena zastupitelstva 4.400 Kč,
2. neuvolněného člena zastupitelstva, který je předsedou výboru zastupitelstva, nebo          
předsedou komise rady 7.665 Kč,
3. neuvolněného člena zastupitelstva, který je členem výboru zastupitelstva, nebo 
členem komise rady 6.570 Kč,

b) se stanovením dalších měsíčních odměn s účinností od 1. 1. 2018 při splnění podmínek 
stanovených směrnicí zastupitelstva č. 1/2017 neuvolněným členům Zastupitelstva 
Libereckého kraje v případě souběhu funkcí:
1. předsedovi výboru zastupitelstva 4.840 Kč,
2. předsedovi komise rady 4.840 Kč,
3. členovi výboru zastupitelstva 2.420 Kč,
4. členovi komise rady 2.420 Kč,

c) se stanovením odměny předsedovi a členům Komise architektů a urbanistů Rady 
Libereckého kraje sazbou ve výši 700 Kč za hodinu s účinností od 1. 1. 2018,

d) se stanovením náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného 
člena zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou 
samostatně výdělečnou činnost, paušální částkou ve výši 200 Kč za hodinu s tím, že 
vyplacená částka náhrady výdělku v souhrnu za kalendářní měsíc může činit maximálně 
1.600 Kč,

e) s rozhodnutím o měsíčních peněžitých plněních fyzickým osobám, které nejsou členem 
zastupitelstva, s účinností od 1. 1. 2018 při splnění podmínek stanovených směrnicí 
zastupitelstva č. 1/2017, a které zastávají tyto funkce:
1.člen výboru zastupitelstva 2.420 Kč,
2.předseda komise rady 4.840 Kč,
3.člen komise rady 2.420 Kč,

f) se schválením návrhu Směrnice Zastupitelstva Libereckého kraje č. 1/2017 k 
odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva Libereckého kraje, k řešení náhrady ušlé 
mzdy, platu nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce a k odměňování za 
výkon funkce předsedy a člena výboru zastupitelstva, předsedy a člena komise rady

a  u k l á d á

Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku 
a informatiky, předložit návrh Směrnice Zastupitelstva Libereckého kraje č. 1/2017 k 
projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.

Termín: 19. 12. 2017


