
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 3. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 17. 6. 2020

Stanovení odměn předsedům a členům komisí Rady města

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Kočová Michaela (asistentka tajemnice)

Důvodová zpráva:
Rada města dne 05.05.2020 usn. č. 260 v bodě IV. stanovila odměnu pro předsedy/členy komise, kteří nejsou členy 
Zastupitelstva města na 3 000 Kč/předseda a 1 500 Kč/člen, odměna bude vyplácena 1 x ročně formou poukazů. 
Zastupitelů se tato skutečnost netýká, jelikož Zastupitelům města odměna za výkon funkce předsedy a člena komise 
byla stanovena již dříve, a to v usn. ZM č. 241 ze dne 20.12.2019.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
stanovení odměn pro předsedy/členy komise, kteří nejsou členy Zastupitelstva města na 3 000 Kč/předseda a 1 500 
Kč/člen, odměna bude vyplácena 1 x ročně formou poukazů.

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 260 ze dne 05.05.2020
Rada města Lysá nad Labem
I. ruší
k 10.05.2020 následující komise:
a) komise pro rodinu a školství,
b) komise pro dopravu a bezpečnost,
c) komise pro sport,
d) komise pro kulturu a cestovní ruch,
e) komise stavební,
f) komise bytová,
g) komise pro životní prostředí,
h) komise pro sociální věci a zdravotnictví,
i) komise pro aktivní a šťastný život seniorů,
zřízené usn. RM 723 ze dne 01.11.2018,
II. zřizuje
a) Komisi pro rozvoj města a životní prostředí
b) Komisi pro kulturu, sport a cestovní ruch
c) Komisi sociální, zdravotní a školství
d) Komisi pro dopravu a bezpečnost
e) Komisi pro šťastný život seniorů
s účinností od 11.05.2020,
III. jmenuje
a) předsedou komise pro rozvoj města a životní prostředí paní Renatu Pelcovou a členy komise: Ing. Martu Sochůrkovou,
PhDr. Kateřinu Jančaříkovou, Radku Johanu Štenglovou, Tomáše Sedláčka, Ing. Jana Macke, Lucii Pavlíčkovou, Jana
Chloupka,
b) předsedou komise pro kulturu, sport a cestovní ruch paní Květu Žigmundovou a členy komise: Věru Greifovou, Jana
Ambrože, Pavlínu Ličkovou, Jana Krumpholce, Mgr. Pavlínu Křížovou, Milana Valenta, Ing. Luboše Klouda, Petra Jirsu,
Olgu Kovaříkovou, Ladislava Mikeše,
c) předsedou komise sociální zdravotní a školství MUDr. Igora Karena a členy komise: Mgr. Štěpánku Vošickou, Adrianu
Brennan, RSDr. Jána Šturma, Andreu Prknovou, Mgr. Jaromíra Šalka, Petru Šolínovou, MUDr. Darku Kučerovou,
d) předsedou komise pro dopravu a bezpečnost pana Daniela Chaloupku a členy komise: Ing. Martina Pípala, Ing. Jana



Grebíka, Bc. Luďka Přibyla, Miroslava Beneše, Danu Urban Hančovou, Michala Holého, Karla Otavu ml.,
e) předsedou komise pro šťastný život seniorů MVDr. Jana Kořínka a členy komise: Ing. Petra Gregora, Bohumila
Hrdličku, Jana Krumpholce, Jana Buriana, Milana Jaška, Ivetu Jánkovou, Hanu Lajnerovou,
s účinností od 11.05.2020,
IV. stanovuje
odměnu pro předsedu komise na 3 000 Kč a pro člena komise na 1500 Kč, odměna bude vyplácena 1x ročně formou
poukazů,
V. děkuje
všem členů za práci v komisích pro město Lysá nad Labem.

Usnesení č. 241 ze dne 20.12.2019
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
výši odměn za měsíc neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce s účinností od 01.01.2020 v následujících 
částkách:

- místostarosta/místostarostka 39 089 Kč
- člen rady 8 687 Kč
- předseda výboru/komise 4 343 Kč
- člen výboru/komise 3 619 Kč
- člen ZM bez dalších funkcí 2 171 Kč.
II. s o u h l a s í
s tím, že v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů ZM se stanovuje odměna jako souhrn maximálně 
třech nejvyšších odměn za výkon funkcí člena RM a předsedy nebo člena výboru ZM, nebo předsedy nebo člena komise 
RM ve výši jednotlivých odměn schválených ZM.


