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Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva,
stanovení dalších peněžitých plnění z rozpočtu města a rozhodnutí o výši
měsíčního peněžitého plnění fyzickým osobám za výkon funkce v orgánech
města
Zpracovatel:
Předkladatel:
Důvod předložení:

Ing. Jiří Rosecký
Ing. Věra Sigmundová
Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Podbod č. 1: Stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Chropyně
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Chropyně stanoví
výši měsíčních odměn neuvolněnýmčlenům Zastupitelstva města Chropyně, a to
a)
b)
c)
d)
e)
f)

1.000 Kč za výkon funkce člena zastupitelstva města bez dalších funkcí,
4.000 Kč za výkon funkce člena Rady města Chropyně,
2.500 Kč za výkon funkce předsedy výboru Zastupitelstva města Chropyně,
2.000 Kč za výkon funkce člena výboru Zastupitelstva města Chropyně,
2.500 Kč za výkon funkce předsedy komise Rady města Chropyně,
2.000 Kč za výkon funkce člena komise Rady města Chropyně.

Odměna se vyplácí měsíčně, v případě písm. a) až d) od 01.11.2018, v případě písm. e) a f) ode dne zvolení. V případě
personální změny v obsazení jednotlivých funkcí se odměna vyplácí ode dne zvolení do příslušné funkce. V případě
nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelsva města se odměna vyplácí ode dne složení slibu
zastupitele. Při souběhu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva města poskytne pouze
za výkon funkce, za níž náleží nejvyšší odměna.

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města je dle § 72, § 74 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích zmocněno ke stanovení výše a
způsobu výpočtu a výplaty odměn neuvolněným členům zastupitelstva. Zastupitelstvo města musí pro každé
volební období schválit tuto výši odměn znovu, protože ukončením činnosti stávajícího zastupitelstva (první den
voleb ve 23:59:59), končí platnost usnesení, kterým byla výše odměn a způsob jejich výpočtu a výplaty stanovena.
Navržená výše odměn už počítá s deklarovaným navýšením odměn od 01.01.2019, dále s elektronizací distribuce
materiálů členům zastupitelstva (možné vyšší vlastní náklady v případě jejich tisku) a s ohledem na skutečnost, že
oproti minulým volebním obdobím není navržena kumulace odměn při souběhu výkonu více funkcí.
Maximálně možná výše odměn, kterou může zastupitelstvo pro jednotlivé funkce schválit, je dle nařízení vlády č.
318/2017 pro člena zastupitelstva města bez dalších funkcí 1.690 Kč (od 01.01.2019 1.808 Kč), pro člena rady
6.758 Kč (7.231 Kč), pro předsedu výboru nebo komise 3.379 Kč (3.616 Kč) a člena výboru nebo komise 2.816 Kč
(3.013 Kč).

Podbod č. 2: Stanovení paušální náhrady za ztrátu výdělku neuvolněného
zastupitelstva

člena

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Chropyně stanoví
paušální náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněnému členovi Zastupitelstva města
Chropyně, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatně výdělečnou činnost, ve
výši 220 Kč za hodinu, přičemž nejvyšší částka, kterou lze jako náhradu výdělku poskytnout v souhrnu za
kalendářní měsíc, činí 2.200 Kč.

Důvodová zpráva:
Neuvolněný člen zastupitelstva města, který je zaměstnancem v pracovním poměru, má nárok na pracovní volno s
náhradou mzdy nebo platu, přičemž tuto náhradu včetně odpovídající částky pojistného na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění dle zvláštních právních
předpisů, uhradí město zaměstnavateli (§ 71 odst. 2 zákona o obcích).
Pokud neuvolněný člen zastupitelstva města podniká nebo provozuje jinou samostatně výdělečnou činnost, náleží
mu paušální náhrada za ztrátu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce. Povinnost poskytovat tuto náhradu
přímo stanoví zákon o obcích v § 71 odst. 3. Výši paušální náhrady a maximální možnou částku, kterou lze jako
náhradu ušlého výdělku poskytnout za kalendářní měsíc, stanoví zastupitelstvo. Účelem této náhrady obecně je,
aby členové zastupitelstva města nebyli pro výkon veřejné funkce kráceni na svých běžných výdělcích a tato
skupina zastupitelů nebyla znevýhodněna oproti zastupitelům, kteří jsou zaměstnanci v pracovním poměru a
jejichž mzdu nebo plat může jejich zaměstnavatel vůči městu refundovat. Je však nutné respektovat to, že se jedná
o náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce, nikoli o náhradu za prostou ztrátu času.
Při stanovení navržené výše náhrady jsme vycházeli z údaje o výši průměrné hrubé mzdy za 1.Q roku 2018 (novější
údaj není k dispozici) ve Zlínském kraji a 160 hodinovém pracovním fondu na měsíc. Průměrná hodinová mzda tak
vychází na 165 Kč za hodinu, spolu s odvody dle zvláštních právních předpisů činí námi navržená částka náhrady
220 Kč za hodinu. Jako maximum navrhujeme rozsah 10 hodin za měsíc, tedy částku 2.200 Kč.

Podbod č. 3: Schválení poskytnutí příspěvků z rozpočtu města Chropyně
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Chropyně schvaluje
poskytnutí příspěvku nebo náhrady z rozpočtu města Chropyně
1. na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku členům zastupitelstva města uvolněným pro výkon funkce
a členům zastupitelstva města pověřeným k přijímání projevu vůle snoubenců při vstupu do manželství a v
souvislosti se zastupovánímměsta na veřejných občanských obřadech,
2. na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva města,
3. na stravování, na podporu zdravotních, kulturních nebo sportovních aktivit či rekreaci, a při životních
výročích, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva města,
4. příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva města a
5. za užití soukromého mobilního telefonu ke služebním účelům (za opotřebení vlastního zařízení), jde-li o
uvolněného člena zastupitelstva města,
a to za obdobných podmínek a v obdobné výši stanovené Statutem Sociálního fondu zaměstnanců města Chropyně
a vnitřními předpisy Městského úřadu Chropyně.

Důvodová zpráva:
Zákon o obcích obsahuje taxativní výčet možných plnění, která lze členům zastupitelstva poskytnout z peněžního
fondu nebo z rozpočtu města. To vše za obdobných podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům obce (§ 80) a
pouze tehdy, schválí-li poskytnutí takového příspěvku zastupitelstvo.
V našem případě mají dle Statutu sociálního fondu zaměstnanců města Chropyně nárok na plnění z tohoto fondu i
uvolnění členové zastupitelstva (starosta a místostarosta), a to příspěvek na stravování, na podporu zdravotních,
kulturních nebo sportovních aktivit či rekreaci a při životních výročích.
Dále je členům zastupitelstva, kteří jsou pověřeni k přijímání vůle snoubenců při vstupu do manželství a v
souvislosti se zastupováním města na veřejných občanských obřadech (ať už ze zákona nebo na základě rozhodnutí
zastupitelstva), vyplácen dle platné vnitřní směrnice příspěvek na úpravu zevnějšku (ošatné).
Členům zastupitelstva obecně může být také poskytnut příspěvek na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem
funkce člena zastupitelstva (např. za účelem uspořádání semináře pro zastupitele - připravujeme zákon o obcích) a
příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva obce (všichni zastupitelé jsou
pojištěni vůči těmto rizikům do výše 5 mil. Kč).
Dle zákona o obcích lze také stanovit náhradu za opotřebení vlastního zařízení. V našem případě se jedná o náhradu
za užití soukromého mobilního telefonu. Město Chropyně některým svým zaměstnancům a uvolněným
zastupitelům poskytuje služební SIM kartu. Takový zaměstnanec služební SIM kartu využívá ve svém vlastním
mobilním telefonu, který si kupuje dle své potřeby, obliby, zájmu a v pro něj dostupné cenové úrovni. Městu tak
odpadají starosti s reklamacemi, nákupem, likvidací, zabezpečením a evidencí těchto zařízení v majetku.
Zaměstnancům se služební SIM kartou je poskytována paušální náhrada za opotřebení vlastního zařízení
nezbytného k výkonu zaměstnání v souladu s § 190 zákoníku práce. Postupuje se tak stejně i v případě uvolněných
členů zastupitelstva. Výši náhrady stanoví vnitřní směrnice. Schválení poskytnutí náhrady přísluší zastupitelstvu.

Podbod č. 4: Rozhodnutí o výši měsíčního peněžitého plnění fyzickým osobám za výkon
funkce
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Chropyně rozhoduje
o výši měsíčního peněžitého plnění poskytovaného fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, a
to:
a) 1.000 Kč za výkon funkce člena výboru Zastupitelstva města Chropyně,
b) 1.500 Kč za výkon funkce předsedy komise Rady města Chropyně,
c) 1.000 Kč za výkon funkce člena komise Rady města Chropyně.
Odměna se vyplácí měsíčně, v případě písm. a) od 01.11.2018, v případě písm. b) a c) ode dne zvolení. V případě
personální změny v obsazení jednotlivých funkcí se odměna vyplácí ode dne zvolení do příslušné funkce. Při
souběhu několika funkcí se odměna poskytne pouze za výkon funkce, za níž náleží nejvyšší odměna.

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvu města je vyhrazeno rozhodovat o peněžních plněních pro fyzické osoby, které nejsou členy
zastupitelstva města, ale zastávají funkce ve výborech zastupitelstva a komisích rady města. Navržená výše plnění
je ponížená o částku 1.000 Kč, která odpovídá výši poskytnuté odměny členovi zastupitelstva bez dalších funkcí.
Plnění bude poskytováno měsíčně.

