
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 6. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 8. 12. 2021

Návrh na mimořádnou odměnu neuvolněným členům ZM za výkon funkce 
přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství

Zprávu předkládá: Romana Fischerová

Zprávu vypracoval: Landová Eliška (matrikářka, ověřování podpisů a listin)

Důvodová zpráva:
Popis problému:
Dle § 74 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecné zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, 
může zastupitelstvo obce neuvolněnému členovi zastupitelstva obce zvýšit odměnu, až o 2 000 Kč nad maximální výši 
odměny stanovenou za přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství s přihlédnutím k časové 
náročnosti a četnosti obřadů.
Navýšení nebylo v roce 2018 navrženo s tím, že nejvíce svatebních obřadů zajišťuje pan starosta, který na toto 
navýšení nemá nárok a ostatním neuvolněným členům ZM, kteří budou svatební obřady zajišťovat, se doporučuje počet 
uzavřených sňatků zohlednit při vyplacení mimořádné odměny, o jejímž vyplacení ZM rozhoduje. Sazba za rok 2018 byla 
stanovena na 300 Kč/obřad a bylo doporučeno tuto sazbu zachovat. Od 01. 01. 2018 není neuvolněným členům ZM 
vyplácen ani tzv. příspěvek na úpravu zevnějšku.
V roce 2021 zajišťoval 20 svatebních obřadů pan Mgr. Jiří Havelka, 1 svatební obřad paní Romana Fischerová a 13 
svatebních obřadů pan Josef Kolman.

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM:
Usnesení ZM č. 241 ze dne 20.12.2019 schválilo neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce s účinností od 
01.01.2020….

Návrh řešení:
RM by měla doporučit ZM, aby schválilo vyplacení mimořádné odměny svým neuvolněným členům za výkon funkce 
přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství v následujících částkách:
Mgr. Jiří Havelka 6 000 Kč
Romana Fischerová 300 Kč
Josef Kolman 3 900 Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
vyplacení mimořádné odměny svým neuvolněným členům za výkon funkce přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu 
vstupují do manželství, v následujících částkách:
Mgr. Jiří Havelka 6 000 Kč
Romana Fischerová 300 Kč
Josef Kolman 3 900 Kč

Vazba na rozpočet města:

2021 10 | Odbor vnitřních věcí

Kryto 6112-5023 10 200,00 Kč

         

Stanovisko k návrhu:



Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:
         


