
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 7. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 20. 12. 2019

Návrh na úpravu odměn neuvolněným členům ZM za výkon funkce od 01.01.2020

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Procházková Ludmila (vedoucí odboru vnitřních věcí)

Důvodová zpráva:
Návrh je předkládán na základě schválení novely, kterou se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků. Novela byla schválena dne 09.12.2019 a ke dni přípravy této důvodové 
zprávy nebyla zveřejněna ve sbírce. Změna spočívá v navýšení odměn o 10 % s účinností od 1. ledna 2020. Aby bylo 
možné odměny skutečně od uvedeného data upravit, je nezbytné jejich novou výši schválit nejpozději do konce roku 
2019. Nařízením je stanovena pouze maximální výše odměn u neuvolněných zastupitelů, proto jejich konečnou výši 
musí schválit zastupitelstvo obce.
Odměny uvolněných členů ZM se navyšují automaticky, neboť v tomto případě je částka nařízením pevně stanovena.
S navýšením odměn bylo počítáno při přípravě rozpočtu na rok 2020, částka tedy je kryta rozpočtem.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
výši odměn za měsíc neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce s účinností od 01.01.2020 v následujících 
částkách:
(přesná částka bude předložena dodatečně, předpis nebyl ke dni 12.12.2019 publikován ve Sbírce zákonů)

Vazba na rozpočet města:

2020 10 | Odbor vnitřních věcí

Kryto 6112-5023 4 000 000,00 Kč

         

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

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 212
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc s účinností od 01.01.2019 v následujících částkách:
- místostarosta 35 535 Kč
- člen rady 7 897 Kč
- předseda výboru/komise 3 948 Kč
- člen výboru/komise 3 290 Kč
- člen ZM bez dalších funkcí 1 974 Kč.
V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů ZM se stanovuje odměna jako souhrn odměn za výkon funkcí 
člena RM a předsedy nebo člena výboru ZM, nebo předsedy nebo člena komise RM ve výši jednotlivých odměn 
schválených ZM.
Odměna bude poskytována od 01. 01. 2019. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena ZM bude 
odměna poskytována dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna 
poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.



ZM schvaluje uvolněnému členovi ZM poskytování příspěvku na stravování ve výši 40 Kč/stravenku, příspěvku na 
penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění ve výši 300 Kč/měsíc, 
příspěvku na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit a příspěvek na rekreaci ve výši 4 000 Kč/rok.


