MĚSTO PŘELOUČ

Směrnice pro odměňování členů Jednotky sboru
dobrovolných hasičů města Přelouče
Čl. 1
Odměna dle této směrnice náleží členům organizační složky Jednotky sboru
dobrovolných hasičů města Přelouče, kteří svoje pracovní povinnosti v jednotce plní
na základě uzavřené dohody o pracovní činnosti. Odměna členům dle této směrnice
náleží v souladu s ust. § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, za hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných
mimořádných událostech pouze v případech, kdy tyto činnosti provádí ve své
mimopracovní době (tj. v době mimo svůj hlavní pracovní poměr).
Čl. 2
Měsíční odměna, která náleží osobám uvedeným v čl. 1, se skládá ze dvou částí.
a) pravidelná stálá měsíční odměna, která je odvozena od funkčního zařazení členů
jednotky a je poskytována zejména za plnění povinností souvisejících s vedením
jednotky, za práce na údržbě požární techniky a technických prostředků k zajištění
akceschopnosti jednotky a za nařízenou odbornou přípravu. Výše odměny dle
funkčního zařazení náleží jednotlivým členům v této výši:
veliteli jednotky
1 600,- Kč/měs
strojníkovi
400,- Kč/měs
hasič
300,- Kč/měs
veliteli družstva
500,- Kč/měs
Při dlouhodobé nepřítomnosti velitele (min. 4 týdny), např. z důvodu dlouhodobé
nemoci či čerpání dovolené, náleží odměna velitele jeho zástupci.
V případě neplnění povinností souvisejících s výkonem funkce člena jednotky je
v kompetenci velitele (zástupce velitele) tuto měsíční odměnu členovi jednotky
pokrátit či zcela odejmout. Takto zkrácená či odejmutá odměna může být na základě
rozhodnutí velitele poskytnuta tomu členovi jednotky, který za jiného člena povinnosti
splnil.
b) odměna ve výši 150,- Kč za 1 hodinu (i započatou) zásahu každému členovi
jednotky, který se na zásahu podílel.
Zásahem se rozumí taková činnost, ke které byla jednotka vyzvána operačním
střediskem HZS PK. Doba zásahu se začíná počítat od času vyhlášení poplachu a
končí časem příjezdu (návratu) na základnu – místo dislokace. Čas vyhlášení
poplachu a čas návratu na základnu vychází z Dílčí zprávy o zásahu.
Odměna za stejných podmínek náleží i za dobu činností – prací, ke kterým jednotka
nebyla vyzvána operačním střediskem HZS PK. Jedná se o mimořádné výjezdy, ke
kterým musí dát předchozí výslovný souhlas bezpečnostní tajemník města a starosta
města.

Čl. 3
Písemné podklady pro výplatu odměn členům jednotky dle čl. 2 zpracovává velitel
(zástupce velitele) jednotky, který je předá nejpozději do 4. dne měsíce za
předcházející měsíc mzdové účtárně Městského úřadu Přelouč. Z písemného
podkladu musí být zřejmé jméno člena jednotky, jeho funkční zařazení v jednotce
s uvedením náležející odměny (čl. 2, bod a), počet hodin zásahu s uvedením částky
náležející odměny (čl. 2, bod b) a odměna v Kč celkem.
Čl. 4
Odměna vypočtená dle čl. 3 bude členům jednotky vyplácena bezhotovostně a to
převodem na jejich účet nejdéle do 12. dne v měsíci za předcházející měsíc.
Čl. 5
Odměny členům Jednotky dle této směrnice náleží poprvé za měsíc březen 2019.
Dnem 28. 2. 2019 končí platnost Směrnice pro odměňování členů Jednotky SDH
města schválené zastupitelstvem města dne 24. 2. 2011.

Tuto směrnici schválilo Zastupitelstvo města Přelouče na svém zasedání dne 26. 2.
2019.

Bc. Irena Burešová
starostka

Ing. Ivan Moravec
místostarosta

