
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 163. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 10.10.2022

2513/163/RM/2022 Osvědčení o nastoupení náhradníka do zastupitelstva města

I. Rada města předává
panu Janu Ehrenbergerovi, nar. ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , přiložené
osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva města Slavkov u Brna.

2514/163/RM/2022 Odměny neuvolněných členů zastupitelstva města

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit s účinností od 17.10.2022 odměny členů zastupitelstva v následující výši:

Člen rady města 8.687 Kč

Předseda výboru zastupitelstva 4.343 Kč

Předseda komise rady 4.343 Kč

Člen komise rady 0 Kč

Člen výboru zastupitelstva 0 Kč

Člen zastupitelstva města 2.171 Kč

Souběh funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:

Člen rady města a současně předseda výboru nebo komise 10.859 Kč

Člen zastupitelstva města a současně předseda výboru nebo komise 4.343 Kč

V případě nástupu náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna

poskytována ode dne složení slibu.

Neuvolněnému členu zastupitelstva města pověřenému k přijímání vůle snoubenců, že

spolu vstupují do manželství se odměna poskytovaná za měsíc zvyšuje o částku 250
Kč/obřad, nejvýše však o částku 2.000 Kč (§ 74 odst. 1 zákona o obcích).
Starostovi,  místostarostovi  a  členovi  zastupitelstva  města  pověřeného  k  přijímání

projevu  vůle  snoubenců,  že  spolu  vstupují  do  manželství,  náleží  z  rozpočtu  města
příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku ve výši 500 Kč za den, ve
kterém se koná veřejný obřad (§ 80 odst. 1 písm. a) zákona o obcích).

Členovi  zastupitelstva  města  se  z  rozpočtu  města  poskytne  příspěvek  na  úhradu

zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku ve výši 500 Kč za den, ve kterém se veřejný
obřad koná. Jedná se o vítání občánků, zlaté (stříbrné, diamantové) svatby či udělení
čestného občanství (§ 80 odst. 1 písm. b) zákona o obcích).




