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Důvodová zpráva:

Návrh stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným
členům zastupitelstva města, kteří vykonávají funkci člen
rady města, předseda výboru zastupitelstva města,
předseda komise rady města, člen výboru zastupitelstva
města, člen komise rady města a nečlenům zastupitelstva
města, kteří vykonávají funkci člena výboru zastupitelstva
města

4

Počet listů A3:

0

Odměňovaní neuvolněných členů zastupitelstva města se provádí podle § 72, § 75, §
76, § 77, § 84 odst. 2 písm. n) a u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen z. o o.) za podmínek uvedených v nařízení vlády ČR č.
37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen NV). V prováděcím předpise, kterým je NV je stanovena maximální
výše odměny pro neuvolněného člena zastupitelstva města (dále jen ZM).
ZM stanovuje podle § 84 odst. 2 písm. n) z. o o., výši odměny pro neuvolněného člena
zastupitelstva a podle § 77 odst. 2 z. o o., rovněž stanovuje termín od kterého dne se
odměna neuvolněnému členovi ZM poskytne.
Měsíční odměna neuvolněného člena ZM se skládá z jednotlivých položek, kterými jsou:
odměna za konkrétní funkci v ZM (člen rady, předseda výboru ZM nebo komise RM,
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člen výboru ZM nebo komise RM, člen ZM) + příplatek podle počtu obyvatel, které jsou
uvedeny v Příloze č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. Součtem obou uvedených položek
je vypočítána maximální částka, kterou lze neuvolněnému členu ZM vyplácet.
Měsíční odměna neuvolněnému členu ZM , to znamená nárok na ni, její výše a termín od
kdy bude vyplácena podléhá schválení ZM, přičemž její výše může být stanovena od 0 a
nesmí překročit maximální výši měsíční odměny stanovenou v prováděcím předpise,
kterým je NV.
V příloze tohoto materiálu jsou v tabulce uvedeny návrhy pro stanovení výše měsíčních
odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva vykonávající funkce: člen rady města (dále
jen RM), předseda výboru ZM, předseda komise RM, člen výboru ZM, člen komise RM,
člen ZM a nečlenům ZM, vykonávajícím funkci člen výboru ZM.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Chropyně
schvaluje
návrh stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města
vykonávajícím funkce: člen rady města (dále jen RM), předseda výboru ZM, předseda
komise RM, člen výboru ZM, člen komise RM, člen ZM a nečlenům ZM, kteří vykonávají
funkci člena výboru ZM, vše dle návrhu uvedeného v příloze č. 0285 – 14ZM – P01
a ukládá
zajistit vyplácení odměn v souladu se schválenou přílohou
T: postupně od 08.11.2014 dle termínů pro jednotlivé funkce uvedené v příloze
Zodpovídá: tajemník MěÚ

Příloha č. 0285 – 14ZM – P01
Příloha k materiálu do ZM Tisk č. 0285-14ZM s názvem „Návrh stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva
města, kteří vykonávají funkci člen rady města, předseda výboru zastupitelstva města, předseda komise rady města, člen výboru
zastupitelstva města, člen komise rady města a nečlenům zastupitelstva města, kteří vykonávají funkci člena výboru zastupitelstva města“

Návrh stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří
vykonávají funkci člen rady města, předseda výboru zastupitelstva města, předseda komise rady
města, člen výboru zastupitelstva města, člen komise rady města a nečlenům zastupitelstva
města, kteří vykonávají funkci člena výboru zastupitelstva města
1. Stanovení návrhu měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva vykonávajícím v tabulce
uvedené funkce, dle nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb., o odměňování členů zastupitelstev obcí, ve
znění pozdějších předpisů
1

2

Neuvolněný zastupitel - funkce

Návrh stanovení výše měsíční odměny

Člen RM

1.900,- Kč

Předseda výboru ZM

1.400,- Kč

Předseda komise RM

900,- Kč

Člen výboru ZM

550,- Kč

Člen komise RM

400,- Kč

Člen ZM

500,- Kč

U jednotlivých členů zastupitelstva obce, kteří nejsou pro výkon funkce, resp. více funkcí, dlouhodobě uvolněni,
lze odměny za jednotlivé funkce při výkonu více funkcí uvedených v tabulce sčítat. Za výkon více funkcí, u
kterých lze odměny sčítat se sčítají částky uvedené ve sloupci 5 (2) výše uvedené tabulky.
Sčítat nelze odměny za výkon neuvolněných funkcí: starosta obce a člen rady obce, místostarosta obce a člen
rady obce, předseda výboru a člen téhož výboru, předseda komise a člen téže komise.
2. Návrh stanovení termínů od kdy a do kdy bude vyplácena měsíční odměna neuvolněným
zastupitelům, dle § 77 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
Termín, od kterého je vyplácena odměna ve výši stanovené dle bodu 1 je následující:
a. člen rady města a předseda výboru ZM – od dne zvolení do funkce, včetně tohoto dne
b. předseda komise RM, člen výboru ZM a člen komise RM – od 1. ledna 2015
c. v případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát zastupitele města bude odměna náležet ode dne
zvolení slibu člena zastupitelstva města
d. v případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, to je v případě nového zvolení do funkce
(starosty, místostarosty, předsedy výboru ZM, předsedy komise RM, člena výboru ZM, člena komise RM)
bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce
Termín, do kterého je vyplácena odměna ve výši stanovené dle bodu 1 je následující:
a. člen rady města, předseda komise RM a člen komise RM – do dne zvolení nové RM na ustavujícím zasedání
ZM po uskutečnění voleb do zastupitelstev obcí, případně do dne ukončení činnosti v některé z uvedených
funkcí, včetně daného dne
b. předseda výboru ZM, člen výboru ZM – do ukončení mandátu člena ZM, to je do prvního dne uskutečnění
příštích voleb do zastupitelstev obcí, případně do dne ukončení činnosti v příslušné funkci, vždy včetně
daného dne
3. Ostatní ustanovení pro vyplácení stanovené měsíční odměny neuvolněným zastupitelům:
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a. pokud připadne ukončení vyplácení měsíční odměny na jiný den než poslední den v měsíci, tak se vyplatí za
uvedený měsíc alikvotní podíl podle počtu dnů ve funkci a počtu kalendářních dnů v daném měsíci. Totéž
platí analogicky i o termínu, od kterého je vyplácena měsíční odměna, pokud tento termín připadne na jiný
den než první den v měsíci
b. dnem splatnosti odměny je každý 10. kalendářní den v měsíci a připadne-li na něj pracovní volno, tak je
dnem splatnosti poslední pracovní den před dnem tohoto volna
c. v případě souběhu několika výše uvedených funkcí je danému funkcionáři vyplácena odměna ve výši
souhrnu odměn za jednotlivé funkce, které vykonává. V případě rozdílných termínů zahájení, resp. ukončení
vyplácení měsíčních odměn při jejich souběhu, platí pro každou odměnu ustanovení dle bodu 2 samostatně
4. Stanovení výše a termínu vyplácení odměny nečlenům zastupitelstva města, kteří vykonávají funkci
člena výboru zastupitelstva města
a. odměňování členů výborů, kteří vykonávají funkci člena výboru ZM jako fyzické osoby, což znamená, že
nejsou členy zastupitelstva města, upravuje zákon o obcích podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. u). Dle
tohoto ustanovení je ZM vyhrazena pravomoc rozhodovat o peněžitých plněních pro členy výborů ZM, kteří
nejsou členy ZM. Protože zákon o obcích nespecifikuje v takovémto případě formu peněžitého plnění, lze
těmto fyzickým osobám vykonávajícím funkci člena výboru ZM poskytnout peněžitý dar, přičemž není
povinností města vyplácet odměnu v měsíčních intervalech
b. v souladu s výše uvedeným a s návrhem měsíční odměny pro člena ZM vykonávajícího stejnou funkci
navrhuji, aby byl členům výborů ZM, kteří nejsou členy ZM jedenkrát ročně vyplacen peněžitý dar ve
výši 6.600,- Kč. V případě, že člen výboru ZM nebude vykonávat funkci část kalendářního roku, bude mu
stanovená výše peněžitého daru alikvotně krácena
c. peněžitý dar bude členu výboru ZM, který není členem ZM vyplacen každý rok v listopadovém zúčtování
výplat městského úřadu, tedy 10. prosince v roce, kdy funkci vykonával

