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         konané dne 13. 12. 2017 

 

 

Odměňování neuvolněných členů ZM za výkon funkce. 

 

 

 
Rada města projednala dne 22. 11. 2017 a usn. č. 737 

Rada města  

 

I. d o p o r u č u j e  

ZM dne 13. 12. 2017 stanovit svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc 

v následujících částkách: 

místostarosta     33.210 Kč 

člen rady      7.380 Kč 

předseda výboru/komise    3.690 Kč 

člen výboru/komise     3.075 Kč 

člen ZM bez dalších funkcí    1.845 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. 2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný 

mandát člena ZM bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích 

změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné 

funkce. 

ZM schválit 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 1.000 Kč/rok.  

 

II. o d v o l á v á  

předsedu a členy Komise pro podporu podnikání a zaměstnanosti a tuto komisi k dnešnímu 

dni ruší. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města 

 

s c h v a l u j e 

1) svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách: 

místostarosta     33.210 Kč 

člen rady      7.380 Kč 

předseda výboru/komise    3.690 Kč 

člen výboru/komise     3.075 Kč 

člen ZM bez dalších funkcí    1.845 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. 2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný 

mandát člena ZM bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích 

změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné 

funkce. 

 

2) 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 1.000 Kč/rok.  

 

 

 

Důvodová zpráva 

 

Popis problému: 

Od 01. 01. 2018 vstupuje v platnost zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mimo jiné mění zákon č. 

128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, … a další související 

zákony. Uvedený zákon zásadně mění stávající právní úpravu právních poměrů a odměňování 

členů zastupitelstev obcí a zavádí do praxe nové odměňování členů zastupitelstev územně 

samosprávných celků, včetně nové konstrukce a jiné diferenciace výše odměn. Zákon dále ke 

dni své účinnosti zrušil stávající nařízení vlády č. 37/2003 Sb., odměnách za výkon funkce 

členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. V intencích nové právní úpravy vláda 

stanovila nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků, nové výše odměn za výkon jednotlivých funkcí členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků. 

Zásadní změnou je, že přílohou k zákonu o obcích byla stanovena velikostní kategorie obcí a 

městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst. (viz příloha č. 1), 

která stanoví pevnou výši odměn uvolněným členům ZM a maximální možnou výši odměn 

neuvolněným členům ZM za měsíc. (Pro zařazení je rozhodující počet obyvatel vč. cizinců v 

roce voleb, tzn. k 01. 01. 2014, a to je 9.196 obyvatel.)  

Z právní úpravy vyplývá, že neuvolněnému členovi ZM může město poskytovat za výkon 

funkce měsíční odměnu. V takovém případě, se odměna poskytuje ode dne stanoveného ZM, 

nejdříve však ode dne přijetí příslušného usnesení. V případě souběhu výkonu více funkcí 

může být neuvolněnému členovi ZM poskytnuta odměna až do výše souhrnu odměn za tři 

různé funkce. Do tohoto souhrnu lze zahrnout pouze odměny za funkce člena RM, předsedy 

nebo člena výboru ZM, předsedy nebo člena komise RM anebo předsedy nebo člena 

zvláštního orgánu města. Pokud ZM nerozhodne o poskytnutí souhrnné odměny, náleží mu 

odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená ZM. 

Dle Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 lze neuvolněnému členovi ZM za výkon funkce 

poskytnout odměnu za měsíc až do výše: 

místostarosta      33.210 Kč 

člen rady města         7.380 Kč 

předseda výboru, komise, zvl. orgánu obce      3.690 Kč 

člen výboru, komise, zvl. orgánu obce    3.075 Kč 

člen ZM        1.845 Kč 

 

Návrh měsíčních odměn: 



 
Příjmení, jméno člen rady města předseda 

výboru, komise 

člen výboru, 

komise 

člen ZM Celkem 

měsíčně v Kč 

Ing. Eliška Petr 

 
   1.845    1.845 

Krumpholc Jan 

 
   7.380    3.690    11.070 

Kolman Josef 

 
   7.380       7.380 

Mgr. Fajmon 

Hynek 
    3.690      3.690 

Mgr. Kopecký 

Petr 
    3.690      3.690 

Mgr. Havelka 

Jiří 
       3.075     3.075 

Kodeš Matěj 

 
     6.150     6.150 

Bc. Robeš 

Martin 
   7.380    3.690    11.070 

Fischerová 

Romana 
    3.690      3.690 

Ing. Grochol 

Luděk, CSc. 
      1.845    1.845 

Ing. Gregor Petr 

 
     6.150     6.150 

Ing. Kváč 

David 
     6.150     6.150 

Ing. Marek Jan 

 
    3.690      3.690 

Burian Jan 

 
místostarosta    33.210 

Celkem 

 
    102.705 

       

Neuvolněnému členovi ZM, který je oprávněn k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu 

vstupují do manželství, může ZM s přihlédnutím k časové náročnosti a četnosti obřadů zvýšit 

odměnu až o 2.000 Kč nad maximální výši odměny stanovenou za výkon jeho funkce. 

Navýšení v současné chvíli není navrženo. Pan místostarosta, který spolu s p. starostou 

zajišťuje nejvíce svatebních obřadů, na toto navýšení nárok nemá a ostatním neuvolněným 

členům ZM, kteří v roce 2018 svatební obřady budou zajišťovat, se doporučuje počet 

uzavřených sňatků zohlednit při vyplacení mimořádné odměny, o jejímž vyplacení může ZM 

rozhodnout. Od 01. 01. 2018 těmto neuvolněným členům ZM nebude vyplácen ani tzv. 

příspěvek na úpravu zevnějšku, který byl schválen usn. RM č. 581 dne 14. 11. 2005 ve výši 

60 Kč/sňatek. V případě, že by ZM chtělo tento příspěvek dotčeným neuvolněným členům 

ZM vyplácet, muselo by tak stanovit usnesením ZM, protože veškeré rozhodování o 

odměňování členů ZM náleží od 01. 01. 2018 do vyhrazené působnosti ZM. Plnění lze 

členovi ZM poskytnout za obdobných podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům města. 

 

Zákon dále stanoví, že uvolněnému členu ZM (starostovi) lze z peněžního fondu nebo 

z rozpočtu města poskytnout další plnění za obdobných podmínek a v obdobné výši jak 

zaměstnancům města. Je doporučeno schválit příspěvek na stravování ve výši 40 

Kč/stravenku, příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní 

spoření nebo životní pojištění ve výši 300 Kč, příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a 

sportovních aktivit a příspěvek na rekreaci ve výši 1.000 Kč.  

 



V této souvislosti upozorňuji na nečinnost Komise pro podporu podnikání a zaměstnanosti, ze 

které byl poslední zápis v 6/2015. Doporučuji činnost této komise zrušit.  

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

Poslední úprava odměn neuvolněných členů ZM byla schválena usn. ZM č. 588 z 14. 12. 

2016. 

 

Návrh řešení: 

RM by měla doporučit ZM, aby stanovilo svým neuvolněným členům za výkon funkce 

odměny za měsíc v následujících částkách: 

- místostarosta     33.210 Kč 

- člen rady      7.380 Kč 

- předseda výboru/komise    3.690 Kč 

- člen výboru/komise     3.075 Kč 

- člen ZM bez dalších funkcí    1.845 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. 2018. 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 1.000 Kč/rok.  

 

Stanovisko k návrhu: 

Návrh nebyl projednáván v žádné komisi ani výboru. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Rozpočet města na rok 2018 s nárůstem odměn již počítá. 

 

 

 

Příloha č. 1 – Nařízení vlády č. 318/2017 
 

 

 

 

 

          Šťastná Irena 

 

 


