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Důvodová zpráva 
 
Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 60/2011 byl s účinností od 1. ledna 2011 na 
období do 31. března 2011 schválen  
1) návrh výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Liberec za výkon 
funkcí člena rady města, předsedy výboru nebo komise rady města a za výkon funkcí člena 
výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu rady města, 
2) návrh výše měsíčních odměn občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Liberec, za 
výkon funkcí předsedy komise rady města nebo zvláštního orgánu rady města a za výkon 
funkcí člena výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu rady města ve výši souhrnu 
stanovených odměn za každou jednotlivou vykonávanou funkci. 
Bývalému primátorovi města, Mgr. Janu Korytářovi, bylo současně uloženo předložit 
Zastupitelstvu města Liberec na jeho březnovém zasedání návrh řešení dalšího poskytování 
těchto odměn za výkon funkcí v období od 1. dubna 2011. Protože řešení financování těchto 
odměn již nebylo zapracováno do 1. rozpočtového opatření v roce 2011 vzhledem k velké 
nevyváženosti rozpočtových příjmů a výdajů, měl předložit bývalý primátor města návrh 
požadovaného řešení až na dubnovém jednání zastupitelstva města s účinností od 1. května 
2011. Odměny členům i nečlenům zastupitelstva města za výkon funkcí v měsíci dubnu 2011 
přitom měly být poskytnuty ještě ve stejné výši jako za měsíc březen 2011. 
 
Porada vedení města dne 26. dubna 2011 rozhodla předložit na jednání rady a zastupitelstva 
města v měsíci květnu 2011 nový návrh na úpravu stávajícího způsobu poskytování odměn a 
peněžitého plnění za výkon funkce člena nebo předsedy komise rady města a člena nebo 
předsedy výboru zastupitelstva města v závislosti na finančních možnostech městského 
rozpočtu. 
Dále bude radě města předložen návrh na poskytnutí peněžitého daru členům Zastupitelstva 
města Liberec jako ocenění jejich práce v souvislosti s  prováděním sňatkových a občanských 
obřadů v období měsíců ledna až dubna 2011. Dosud za tyto práce nebylo poskytováno žádné 
peněžité plnění a nová pravidla stanovená zastupitelstvem města řeší až období počínaje 
měsícem květnem 2011. 
 
 
  
 
 


