
Odbor kancelář starosty a tajemníka  5.16. 
 

 

Pro jednání zastupitelstva města dne: 11. prosince 2019 

Zpracoval: Mgr. Ludmila Valenová – odbor kancelář starosty a 
tajemníka  

Předkládá: Mgr. David Šimek – starosta města 

 

 
 

  
Mimořádné odměny neuvolněných členů zastupitelstva 
 

Důvodová zpráva: 
 

Rada města Svitavy schválila dne 23. 2. 2009 Pravidla odměňování členů výběrových komisí 
v rámci veřejných zakázek. Tato pravidla platí pro členy komisí, jejichž účelem je otevírání obálek, 
posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejných zakázek realizovaných městem Svitavy. Za účast 
na jednání komise pro otevírání obálek náleží členovi částka 100,-- Kč a za účast na jednání komise 
pro posouzení a hodnocení nabídek naleží členovi komise částka 200,-- Kč za každý den jednání 

komise, kterého se zúčastní. 
 Dle výše uvedeného principu a v souladu s § 76 odstavec 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zpracován návrh na výplatu mimořádné odměny 

neuvolněnému členovi zastupitelstva panu Miroslavu Sedlákovi a Liboru Zelinkovi. Tato odměna 

nesmí být vyšší než dvojnásobek maximální výše odměny, kterou stanoví za výkon zastávané funkce 
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků), tj. 
11 410,-- Kč.  
            Mimořádná odměna panu Miroslavu Sedlákovi ve výši 1 200,-- Kč za účast na jednání komise 
pro posouzení a hodnocení nabídek výběrového řízení:    

- Stezka pro pěší a cyklisty U Tří mostů, Svitavy – II. etapa, 

- Komunitní dům seniorů, T. G. Masaryka 11/31, Svitavy – stavební práce, 

- Demolice tří nevyužitých budov ve vlastnictví města Svitavy,  
- Oprava zatrubnění Studeného potoka, 
- Zbudování parkovacích ploch, chodníků a kontejnerové stání na tříděný odpad na sídlišti 

Malé námestí, 

- Naučná stezka Věk Země II. 
 

Mimořádná odměna panu Liboru Zelinkovi je navrhována ve výši 4 000,-- Kč za účast na 
jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek výběrového řízení: 

- Přístavby zázemí dopravního hřiště – sxtavební práce, 

- Bezbarierové chodníky Svitavy, IV. etapa, 

- Rekonstrukce ul. Zadní IV. etapa - Svitavy, 

- Komunitní dům seniorů, T. G. Masaryka 11/31, Svitavy – stavební práce, 

- Rekonstrukce stávacícího dopravního hřiště Svitavy – SO 401 Technologie, 

- Rekonstrukce a modernizace stravovacího zařízení Základní školy Felberova ve 
Svitavách – stavební práce (3 x jednání), 

- Rekonstrukce a modernizace stravovacího zařízení Základní školy Felberova ve 
Svitavách – vybavení gastro (3 x jednání) 

- Rekonstrukce kanalizace v ul. Palackého, Svitavy, 

- Rozšíření manipulačních ploch komunitní kompostárny Svitavy,  
- Oprava zatrubnění Studeného potoka, 
- Zbudování parkovacích ploch, chodníků a kontejnerové stání na tříděný odpad na sídlišti 

Malé námestí, 

 



- Obnova objektu MěÚ T. G. Masaryka 5/35 Svitavy – obnova fasády a obnova terasy A, B 

(2 x jednání), 

- Rozšíření objektu T. G. Masaryka 33a ve Svitavách – stavba, 

- Technologické úpravy ČOV Svitavy, 
- Čerpací stanice a výtlačný řad pro kanalizační stoku Vítězná. 

                        

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

poskytnutí a vyplacení mimořádné odměny členům zastupitelstva, panu Miroslavu 

Sedlákovi a Liboru Zelinkovi, dle předloženého návrhu za práce ve výběrových 
komisích v rámci veřejných zakázek 

Z: vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka 

 


