
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 1. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 17. 2. 2021

Nesrovnalosti v odměňování členů komisí a výborů

Zprávu předkládá:

Zprávu vypracoval: Bláhová Radka (zastupitel 4)

Důvodová zpráva:
V průběhu prosince 2020 byli osloveni členové komisí a výborů, zda budou chtít vyplatit odměnu za svoji účast ve 
výborech zřízených zastupitelstvem Města Lysá nad Labem a komisích zřízených Radou Města Lysá nad Labem s tím, že 
jim odměna bude vyplácena formou poukázek.

Osloveni byli pouze ti členové komisí a výborů, kteří v prosinci v komisi a výboru působili. Členové komisí a výborů, 
kteří působili v komisích a výborech před 5.5.2020 (u komisí) a 17.6.2020 (u výborů) osloveni nebyli. Tento postup 
Města Lysá nad Labem považuji za diskriminační a nemají oporu v přijatých usneseních Zastupitelstva Města Lysá nad 
Labem a Rady Města Lysá nad Labem. Tímto postupem jsou finančně zvýhodňovány osoby, které působily ve výborech a 
komisích po 5.5.2020, resp. 17.6.2020, ačkoliv nárok na odměnu za svoji účast v komisích a výborech mají nepochybně 
i osoby, které svoji funkci vykonávaly v období od 1.1.2020 do 4.5.2020, resp. 16.6.2020.

S ohledem na limitování počtem znaků je další text materiálu uvedeném v přiložené důvodové zprávě.

ZÁVĚR:
• Usnesení ZM z 27.1.2016 není nijak časově omezené, tedy není uvedené, že tento způsob odměňování se uplatní 
pouze na rok 2016, tudíž je nutné vycházet z toho, že nebude-li usnesení zrušeno či změněno, je potřeba při 
odměňování členů komisí postupovat dle rozhodnutí Zastupitelstva ze dne 27.1.2016.
• Ke změně došlo až rozhodnutím ZM ze dne 17.6.2020 (resp. předtím usnesením RM ze dne 11.5.2020), kdy byl způsob 
odměňování změněn, přičemž nebyl stanoven okamžik účinnosti (na rozdíl od rozhodnutí u odměn pro členy výborů).
• S ohledem na tyto skutečnosti nejsou dány žádné důvody pro to, aby osoby, které byly členy komisí v době od 
1.1.2020 do 16.6.2020 neobdrželi svoji odměnu. U členů komisí by navíc rozhodnutí ZM ze dne 17.6.2020 šlo vykládat i 
tak, že se odměna použije na celý rok 2020 a nikoliv jen na období od 17.6.2020. Dále je otázka, jak docházelo k 
odměňování členů před 1.1.2020 a zda vůbec.

OBECNĚ K ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ KOMISÍ A VÝBORŮ:
• Schválený systém odměňování členů komisí a výborů absolutně neřeší, zda je částka stanovena za rok či jen za část 
roku. To ve svém důsledku znamená, že stane-li se osoba členem komise či výboru, je již irelevantní, jak dlouho bude 
členem a zda se komise a výboru účastní. Vždy jí bude svědčit právo obdržet stanovenou odměnu.
• Systém odměňování členů komisí a výborů navržený a schválený v roce 2016 byl mnohem spravedlivější, neboť 
odměna byla vázána na účast dané osoby na jednání komise a výborů a nikoliv na samotné členství.
• Vázání odměny pouze na členství působí dojmem tzv. „trafiky“ a je netransparentní.
• Na základě zápisů zveřejněných na webu města Lysá nad Labem jsem zpracovala přehled účasti jednotlivých osob na 
jednání komisí a výborů. Z přehledu je zřejmé nejen jak často se komise či výbor scházel, ale také, které osoby a 
kolikrát se komise či výboru zúčastnily.
 • Považuji za správné a spravedlivé, aby byli členové komisí a výborů za svoji práci v komisi a výboru odměňováni. Na 
stranu druhou je však nezbytné, aby zastupitelé jako řádní hospodáři chránící zájmy města nastavili takový systém, 
který je v souladu s principy řádného hospodaření s majetkem města. A to se domnívám, že současný systém nesplňuje.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
schvaluje vyplacení odměn členům a předsedům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, formou odměny 
jednou ročně počínaje rokem 2021, ve výši 200 Kč členům za každou účast na schůzi komise nebo výboru a předsedům 
komise nebo výboru ve výši 400 Kč. Maximální částka odměny činí 1.500 Kč za člena komise nebo výboru a 3.000 Kč za 
předsedu komise nebo výboru.

II. ukládá



ukládá tajemnici MěÚ na základě podkladů od předsedů výborů nebo komisí zajistit proplacení odměn členům a 
předsedům výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva města, po uzavření kalendářního roku s četností 1x ročně.

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

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení ZM č. 73 ze dne 27.1.2016
Zastupitelstvo města
I. bere na vědomí předloženou zprávu k návrhu na stanovení odměn pro členy výborů a komisí,
II. schvaluje vyplacení odměn členům a předsedům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, formou odměny 1 
x za rok, ve výši 100 Kč členům za každou účast na schůzi komise nebo výboru a předsedům komise nebo výboru ve výši 
200 Kč. Maximální částka odměny činí 1.000 Kč za člena komise nebo výboru a 2.000 Kč za předsedu komise nebo 
výboru.
III. ukládá tajemníkovi MěÚ na základě podkladů od předsedů výborů nebo komisí zajistit proplacení odměn členům a 
předsedům výborů a komisí, nezařazených do ZM, po uzavření kalendářního roku s četností 1x ročně.

Usnesení RM č. 722 ze dne 1.11.2018
Rada města
I. zřizuje 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,
II. stanovuje maximální počet členů každé komise na 7 členů,
III. ukládá starostovi města požádat volební subjekty o návrhy členů do výše uvedených komisí, po jednom členu za 
každý volební subjekt. Termín: ihned.
IV. doporučuje volebním subjektům zaslat návrhy na členy komisí ihned po doručení písemného požadavku od p. 
starosty. Termín: do 09.11.2018.

Usnesení RM č. 260 ze dne 5.5.2020
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) 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.


