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Identifikace
Novelou nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, vydané dne 09.12.2019 a které je účinné ode dne 01.01.2020,
dochází ke zvýšení odměn zastupitelům o 10 %. V rozpočtu města na rok 2020, který byl
schválen, bylo počítáno s původně navrhovaným zvýšením odměn, tj. o 7 %. Pokrytí navýšení
o 10 % by ale nemělo znamenat v rámci rozpočtu nějaký problém, případně by to bylo ve 2.
polovině roku řešeno příslušným rozpočtovým opatřením. ZM jsou předkládány návrhy
nových částek neuvolněným zastupitelům, platným ode dne 01.03.2020, zvýšených oproti
současnosti o 10 % a zaokrouhleny na celé částky směrem nahoru. RM doporučila schválit
dle návrhu v přílohách.

Odůvodnění
ZM je navrhováno schválit nové měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva ode
dne 01.03.2020 takto: měsíční odměna pro člena zastupitelstva: 1.400 Kč (původně výše
1.200 Kč), měsíční odměna pro člena rady ve výši 4.400 Kč (původní výše 4.000 Kč),
měsíční odměna pro člena rady a zároveň předsedy výboru nebo bytové komise ve výši
4.900 Kč (původní výše 4.400 Kč), měsíční odměna pro člena rady a zároveň člena bytové
komise nebo komise SPOZ ve výši 4.700 Kč (původní výše 4.200 Kč), měsíční odměna pro
člena zastupitelstva a zároveň předsedy výboru, bytové komise nebo komise SPOZ ve výši
1.800 Kč (původní výše 1.600 Kč), měsíční odměna pro člena rady a zároveň člena bytové
komise nebo komise SPOZ ve výši 1.600 Kč (původní výše 1.400 Kč), neuvolněnému
členovi zastupitelstva obce, který je oprávněn k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu
vstupují do manželství, zůstává částka ve výši 500 Kč jako dosud, protože v nové tabulce u

této položky k navýšení o 10% nedošlo. I po tomto navýšení nejsou odměny zdaleka
stanoveny do maximální možné výše, pohybují se v rozmezí cca 25 - 65 % z maximálních
částek.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města
schvaluje
měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva ode dne 01.03.2020 takto: měsíční
odměna pro člena zastupitelstva: 1.400 Kč, měsíční odměna pro člena rady ve výši 4.400
Kč. V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva se stanovuje
ode dne 01.03.2020 měsíční odměna jako souhrn měsíčních odměn za výkon funkcí člena
rady a předsedy výboru nebo bytové komise ve výši 4.900 Kč, měsíční odměna pro člena
rady a zároveň člena bytové komise nebo komise SPOZ ve výši 4.700 Kč, měsíční odměna
pro člena zastupitelstva a zároveň předsedy výboru nebo bytové komise ve výši 1.800 Kč,
měsíční odměna pro člena rady a zároveň člena bytové komise nebo komise SPOZ ve výši
1.600 Kč, neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je oprávněn k přijímání projevu
vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, zůstává částka ve výši 500 Kč.
zodpovídá: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF - OF
termín plnění: 16.04.2020
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Návrh na měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva
od 01.03.2020
Dle ustanovení § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, může být neuvolněným členům
zastupitelstva obce za výkon funkce poskytnuta měsíční odměna.
Stanovení výše měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce schvaluje zastupitelstvo
obce podle § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, přičemž nesmí být překročena maximální výše
odměny daná prováděcím právním předpisem, tj. nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění.
Dle ustanovení § 72 odst. 2 zákona o obcích se odměna neuvolněným členům zastupitelstva obce
poskytuje ode dne, který stanoví zastupitelstvo obce. I když to zákon o obcích výslovně neuvádí,
z povahy věci je zřejmé, že zastupitelstvo obce rozhodne o aktuálním datu a nebude stanovovat
odměny se zpětnou účinností. Odměnu lze přiznat nejdříve za měsíc, v němž zastupitelstvo obce
rozhodlo o jejím stanovení.
Na jakoukoliv výši měsíční odměny nemá neuvolněný člen zastupitelstva obce právní nárok,
pokud ji zastupitelstvo obce zákonem stanoveným způsobem neschválí.
Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstva územních samosprávných celků, ve znění
pozdějších předpisů, se navrhuje měsíční odměna podle vykonávané funkce následovně:
Od 01.01.2020 dochází k 10% navýšení odměn pro členy zastupitelstev obcí. Zvýšení odměn je
navrhováno o 10 %. V rozpočtu, který byl schvalován před platností novely nařízení vlády č.
318/2017 Sb., bylo navrhováno zvýšení o 7 %.
Funkce
člen zastupitelstva
člen rady
člen rady a předseda výboru,
komise
člen rady a člen komise
člen zastupitelstva a předseda
výboru, komise
člen zastupitelstva a člen
komise
oddávání

Odměna do
29.02.2020
1.200 Kč
4.000 Kč

Navrhovaná odměna
od 01.03.2020
1.400 Kč
4.400 Kč

Maximálně možná
výše odměny
2.171 Kč
8.687 Kč

4.400 Kč

4.900 Kč

13.030 Kč

4.200 Kč

4.700 Kč

1.600 Kč

1.800 Kč

12.306 Kč
6.514 Kč

1.400 Kč

1.600 Kč

5.790 Kč

500 Kč

500 Kč

2.000 Kč

Měsíční odměny budou poskytovány předsedům všech výborů a předsedovi a členům bytové
komise a členům komise SPOZ.
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