
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 5. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 2. 11. 2022

Návrh na stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon 
funkce pro volební období 2022 - 2026, návrh na poskytování příspěvků 
uvolněným členům zastupitelstva města pro volební období 2022 - 2026 

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Procházková Ludmila (vedoucí odboru vnitřních věcí)

Důvodová zpráva:
Od 01. 01. 2018 vstoupil 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. 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 byla stanovena velikostní kategorie obcí a městských obvodů a městských částí územně 
členěných statutárních měst, která stanoví pevnou výši odměn uvolněným členům ZM a maximální možnou výši odměn 
neuvolněným členům ZM za měsíc.
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 členovi ZM odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená ZM.
Dle Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, lze neuvolněnému členovi ZM v Lysé nad 
Labem (obec od 5 001 do 10 000 obyvatel) za výkon funkce poskytnout odměnu za měsíc až do výše:
místostarosta 39.089 Kč
člen rady města 8.687 Kč
předseda výboru, komise, zvl. orgánu obce 4.343 Kč
člen výboru, komise, zvl. orgánu obce 3.619 Kč
člen ZM 2.171 Kč
V návrhu je uvedena maximální částka, aby bylo zřejmé, do jaké výše lze odměnu poskytnout, konkrétní stanovení výše 
odměny je na rozhodnutí ZM. Rozhodnutí o odměně, resp., o tom, zda bude odměna neuvolněným členům ZM 
poskytnuta, její výše, případně rozhodnutí o tom, zda bude vyplácena jako souhrnná nebo jen jedna nejvyšší odměna, 
může ZM kdykoli v budoucnu změnit.
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. Místostarosta (místostarostka), který spolu 
se starostou zpravidla zajišťuje nejvíce svatebních obřadů, na toto navýšení nárok nemá. Ostatním neuvolněným 
členům ZM, kteří v novém volebním období budou svatební obřady zajišťovat, se doporučuje počet uzavřených sňatků 
zohlednit vyplacením mimořádné odměny, o jejímž vyplacení musí vždy rozhodnout ZM. Sazba za rok 2022 byla 
stanovena na 300 Kč/obřad. Dodáváme, že od 01. 01. 2018 není neuvolněným členům ZM vyplácen ani tzv. příspěvek na 
úpravu zevnějšku, i to je důvodem k navržení odměny za svatební obřad.
Dle § 80 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, lze uvolněnému členu ZM (starostovi, 
místostarostovi, případně jinému uvolněnému členu ZM) z peněžního fondu nebo z rozpočtu města poskytnout další 
plnění za obdobných podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům města. Je doporučeno schválit poskytování 
příspěvků, které jsou stanoveny Směrnicí Města Lysá nad Labem č. 2 Pravidla tvorby a používání sociálního fondu Města 
Lysá nad Labem, která se vztahuje na zaměstnance Města Lysá nad Labem, kteří jsou zařazeni do Městského úřadu Lysá 
nad Labem, do Městské policie Lysá nad Labem a na uvolněné členy zastupitelstva města (dále jen „zaměstnanci“).
Z výše uvedeného vyplývá, že:
1. výše odměn uvolněným členům ZM je stanovena Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Nařízení“), tuto odměnu ZM neschvaluje, určuje ale funkce, pro které budou členové ZM uvolněni [§ 84 odst. 1 
písm. k) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „z. o obcích“].
2. ZM může rozhodnout o tom, že neuvolněným členům bude poskytnuta odměna za výkon funkce [§ 84 odst.1 písm. n) 
z. o obcích]. Pokud o poskytnutí rozhodne, stanoví jejich výši, Nařízením je dána pouze maximální částka. Odměna je 
poskytována ode dne, který stanoví ZM, nejdříve ode dne, kdy bylo přijato usnesení o poskytnutí odměn.
3. Dále může stanovit, že odměna neuvolněnému členu ZM bude poskytnuta jako souhrnná až do výše souhrnu odměn 



za tři různé funkce. Do tohoto souhrnu lze zahrnout pouze odměny za výkon funkce člena rady obce, předsedy nebo 
člena výboru zastupitelstva obce, předsedy nebo člena komise rady obce anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu 
obce (§ 74 odst. 3 z. o obcích).
4. Pokud ZM výslovně nerozhodne o souhrnné odměně, bude v případě souběhu výkonu více funkcí uvolněnému členovi 
ZM poskytnuta odměna za tu z jeho funkcí, za kterou náleží nejvyšší odměna (§ 74 odst. 2 z. o obcích).
5. Dále lze uvolněným členům ZM poskytnou příspěvky – na stravování apod.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
a) svým neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:
- místostarosta 39.089 Kč
- člen rady 8.687 Kč
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí 2.171 Kč
- člen zastupitelstva, který je zároveň členem jednoho výboru či komise 3.619 Kč
- člen zastupitelstva, který je zároveň předsedou jednoho výboru či komise 4.343 Kč
- člen zastupitelstva, který je zároveň členem dvou výborů či komisí anebo členem jednoho výboru a současně jedné 
komise 5.067 Kč
- člen zastupitelstva, který je zároveň předsedou výboru či komise a zároveň členem jiného výboru či komise 5.791 Kč
- člen zastupitelstva, který je zároveň předsedou výboru či komise a zároveň předsedou jiného výboru či komise 6.515 
Kč.

b) termín zahájení výplaty odměn od 2.11.2022. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena 
zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení 
jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

II. schvaluje
a) uvolněným členům zastupitelstva města poskytování příspěvku na stravování, příspěvku na penzijní připojištění se 
státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění, dále příspěvku na podporu zdravotních, 
kulturních a sportovních aktivit a příspěvku na rekreaci v rozsahu a ve výši stanovené ve směrnici Města nad Labem 
upravující pravidla tvorby a používání sociálního fondu Města Lysá nad Labem.
b) termín pro poskytování příspěvků od 2.11.2022.
c) uvolněným členům zastupitelstva města a neuvolněné místostarostce poskytnutí cestovních náhrad v rozsahu a ve 
výši stanovené právními předpisy a ve směrnici Města Lysá nad Labem upravující provoz služebních a vlastních 
motorových vozidel a cestovních náhrad.

Vazba na rozpočet města:

2022 10 | Odbor vnitřních věcí

Kryto 6112-5023 4 200 000,00 Kč

Odměny členů zastupitelstva

         

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

Dosavadní rozhodnutí:
Poslední úprava odměn neuvolněných členů ZM byla schválena dne 20.12.2019 usnesením ZM č. 241 v návaznosti na 
novelizaci Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.

Poslední rozhodnutí ZM o mimořádné odměně svým neuvolněným členům za výkon funkce přijímání projevu vůle 
snoubenců, že spolu vstupují do manželství, byla schválena dne 8.12.2021 usnesením ZM č. 168 v následujících 
částkách:
Mgr. Jiří Havelka 6 000 Kč
Romana Fischerová 300 Kč
Josef Kolman 3 900 Kč


