
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 3. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 23. 6. 2021

Návrh na odměňování předsedů a členů komisí Rady města Lysá nad Labem a 
předsedů a členů výborů Zastupitelstva města Lysá nad Labem, kteří nejsou členy 
Zastupitestva města Lysá nad Labem

Zprávu předkládá: Romana Fischerová

Zprávu vypracoval: Procházková Ludmila (vedoucí odboru vnitřních věcí)

Důvodová zpráva:
Odměny předsedům a členům komisí a výborů (dále jen "člen") byly schváleny již v roce 2020, byly ale nastaveny v 
jednotné výši, nezohledňují tak aktivitu členů. Z tohoto důvodu je navrženo odměny upravit a jejich poskytnutí vázat 
na aktivní účast členů na jednáních. Odměny jsou navrženy do tří úrovní, za účast na jednáních nad 30 %, nad 60 % a 
nad 80 %. Takto odstupňované odměny dovolují ocenit práci členů podle skutečného podílu na fungování komise nebo 
výboru a jsou svým způsobem i motivační.
Vzhledem k tomu, že odměny členům komisí i výborů schválilo ZM, jejich změnu může opět schválit pouze ZM.
Podkladem pro poskytnutí odměn musí být evidence docházky, předseda komise nebo výboru proto musí předat 
evidenci docházky v určeném termínu Kanceláři městského úřadu. Termín doporučujeme stanovit do 15. listopadu 
kalendářního roku, aby bylo možné odměny zpracovat nejpozději v prosinci daného roku (s ohledem na to, že částka na 
odměny je zahrnuta v rozpočtu daného roku).

Dne 17.06.2020 schválilo ZM vyplacení a výši odměn pro předsedy a členy výborů zastupitelstva města (dále jen 
„člen“), kteří nejsou členy zastupitelstva města. Na základě tohoto usnesení byla odměna formou poukazů poskytnuta 
na konci roku 2020 těm členům, kteří byli členy výborů v době vyplacení odměn. V červnu 2020 byly odvolání členové 
výborů a jmenováni noví členové. Odvolaní členové, kteří ve výborech pracovali od ledna do června, nebyli za svou 
práci ohodnoceni. Zastupitelstvo města si váží práce členů výborů, proto, aby došlo k nápravě tohoto rozdílného 
přístupu, je navrženo schválit odměnu i pro členy, kteří ve výborech pracovali do června 2020.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. revokuje
usnesení č. 82/2020, bod III., o stanovení odměn pro předsedy a členy výborů zastupitelstva města, kteří nejsou členy 
zastupitelstva.

II. schvaluje
odměny pro předsedy i členy výborů zastupitelstva města, kteří nejsou členy zastupitelstva města, pro rok 2021 a roky 
následující tak, aby byla zohledněna účast na jednáních výborů, ve výši:

účast na jednáních výboru nad 30 % - předseda výboru 1.000 Kč/člen výboru 500 Kč
účast na jednáních výboru nad 60 % - předseda výboru 2.000 Kč/člen výboru 1.000 Kč
účast na jednáních výboru nad 80 % - předseda výboru 3.000 Kč/člen výboru 1.500 Kč

Odměna bude vyplacena 1 x ročně formou poukazů na základě evidence docházky, kterou předsedové výborů předají 
nejpozději do 15.11. kalendářního roku Kanceláři městského úřadu.

III. revokuje
usnesení č. 83/2020 o stanovení odměn pro předsedy a členy komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva.

IV. schvaluje
odměny pro předsedy i členy komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města, pro rok 2021 a roky 
následující tak, aby byla zohledněna účast na jednáních komisí, ve výši:

účast na jednáních komise nad 30 % - předseda komise 1.000 Kč/člen komise 500 Kč
účast na jednáních komise nad 60 % - předseda komise 2.000 Kč/člen komise 1.000 Kč
účast na jednáních komise nad 80 % - předseda komise 3.000 Kč/člen komise 1.500 Kč



Odměna bude vyplacena 1 x ročně formou poukazů na základě evidence docházky, kterou předsedové komisí předají 
nejpozději do 15.11. kalendářního roku Kanceláři městského úřadu.

V. schvaluje
jednorázovou odměnu předsedům a členům výborů zastupitelstva města, kteří nejsou členy zastupitelstva města, a ve 
výborech pracovali v období od ledna do května 2020. Odměna bude vyplacena formou poukazu v hodnotě 500 Kč/člen.

Vazba na rozpočet města:

2021 10 | Odbor vnitřních věcí

Kryto 6112-5023 93 000,00 Kč

Částka stanovena orientačně (počítáno se 100 % účastí všech stávajících členů, kteří by měli nárok na odměnu).

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

Dosavadní rozhodnutí:
Poslední úprava odměn členům výborů a komisí byla schválena usnesením ZM z 17.06.2020:

Usnesení č. 82

Zastupitelstvo města
I. odvolává
k 17.06.2020 dosavadní členy výborů:
a) Kontrolní výbor
b) Finanční výbor
c) Výbor pro dostavbu obchvatu a správu majetku města,
které byly zřízené usn. ZM č. 153 ze dne 31.10.2018,

II. jmenuje
a) předsedou Kontrolního výboru Petra Gregora a členy výboru: Petra Zoubka, Jana Grebíka, Františka Jaška, Jaromíra 
Šalka, Marii Novákovou a Michala Melichara,
b) předsedou Finančního výboru Martina Pípala a členy výboru: Davida Kváče, Ingrid Sadílkovou, Josefa Bonaventuru, 
Martina Nováka, Radku Bláhovou a Zuzanu Viktoriovou,
c) předsedou Výboru pro správu majetku města Hynka Fajmona a členy výboru: Karla Otavu jr., Jána Šturma, Marka 
Smejkala, Naďu Tlamichovou, Jindřicha Ertnera a Michala Řezníčka
s účinností od 18.06.2020.

III. stanovuje
odměnu pro předsedu výboru Zastupitelstva města na 3 000 Kč a pro člena výboru Zastupitelstva města na 1 500 Kč, 
odměna bude vyplácena 1x ročně formou poukazů s účinností od 18.06.2020.

Usnesení č. 83
Zastupitelstvo města

schvaluje
stanovení odměn pro předsedy/členy komise, kteří nejsou členy Zastupitelstva města na 3 000 Kč/předseda a 1 500 
Kč/člen, odměna bude vyplácena 1 x ročně formou poukazů.


