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Název:
Odměna neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce, plnění osobě, která není členem zastupitelstva
města, náhrada neuvolněnému členu zastupitelstva provozujícímu samostatnou činnost a plnění uvolněnému
členu zastupitelstva
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo návrh na měsíční odměnu, kterou lze poskytnout neuvolněnému členu
zastupitelstva města za výkon funkce.
Jedná se tyto neuvolněné funkce: člen zastupitelstva, člen rady, náměstek primátora, předseda a člen výboru
zastupitelstva, předseda a člen komise rady.
Dále projednalo návrh paušální náhrady za ušlý výdělek v souvislosti s výkonem funkce neuvolněnému členu
zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou
činnost.
Dále projednalo návrh peněžitého plnění fyzické osobě, která není členem zastupitelstva města. Jedná se o
funkce: předseda výboru zastupitelstva, člen výboru zastupitelstva, předseda a člen komise rady a projednalo
poskytnutí plnění uvolněnému členu zastupitelstva ze sociálního fondu a rozpočtu města a
stanovuje
ode dne 01.03.2020 v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a
nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků ve znění
pozdějších předpisů, a to i v případě budoucí změny tohoto nařízení vlády:
1. měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce člena zastupitelstva
ve výši 2.791,00 Kč,
2. měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce náměstka primátora
ve výši 25.112,00 Kč,
3. měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce člena rady
ve výši 11.161,00 Kč,
4. měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce předsedy výboru
zastupitelstva ve výši 5.580 Kč a člena výboru zastupitelstva ve výši 4.651,00 Kč,
5. měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce předsedy komise rady
ve výši 4.203,00 Kč a člena komise rady ve výši 3.967,00 Kč,
V případě souběhu více funkcí neuvolněného člena zastupitelstva uvedeného v bodech 3. až 5. náleží
neuvolněnému členu zastupitelstva města odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená
zastupitelstvem města. Tato měsíční odměna se navyšuje při výkonu každé další funkce o uvedené částky:
2.789,00 Kč měsíčně za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva,
1.860,00 Kč měsíčně za výkon funkce člena výboru zastupitelstva,
1.412,00 Kč měsíčně za výkon funkce předsedy komise rady,
1.177,00 Kč měsíčně za výkon funkce člena komise rady,
avšak maximálně do součtu odměn za výkon tří různých funkcí. Do tohoto součtu souběhu tří různých funkcí
se započtou odměny za výkon těch funkcí, za které zastupitelstvo stanovilo nejvyšší odměnu.
6. paušální náhradu neuvolněnému členu zastupitelstva města, který je podnikající fyzickou osobou
nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, za ušlý výdělek v souvislosti s výkonem
funkce ve výši 259,00 Kč za hodinu. Maximální nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého v
souvislosti s výkonem funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc, je 777,00 Kč a

rozhodlo

1. ode dne 01.03.2020 o měsíční výši peněžitého plnění za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva
fyzické osobě, která není členem zastupitelstva města, ve výši 2.789,00 Kč, člena výboru zastupitelstva

fyzické osobě, která není členem zastupitelstva města, ve výši 1.860,00 Kč, předsedy komise rady fyzické
osobě, která není členem zastupitelstva města, ve výši 1.412,00 Kč a člena komise rady fyzické osobě,
která není členem zastupitelstva města, ve výši 1.177,00 Kč.
2. v případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu.
V případě personální změny v obsazení funkce člena rady, náměstka primátora, předsedy výboru
zastupitelstva, člena výboru zastupitelstva, předsedy komise rady, člena komise rady, bude odměna resp.
peněžité plnění náležet ode dne zvolení do této funkce.
3. uvolněnému členu zastupitelstva bude poskytnuto plnění ze sociálního fondu a rozpočtu města, které je pro
uvolněného člena zastupitelstva uvedeno v uzavřené Kolektivní smlouvě v platném znění a dále ve
směrnici č. 28 hospodaření s prostředky sociálního fondu statutárního města Děčín v platném znění.

Stanovisko RM:
Rada města usnesením RM 20 03 30 01 ze dne 04.02.2020 doporučila zastupitelstvu města ke schválení.
Cena:

306 000,00

Návrh postupu:

Rada města doporučila

Důvodová zpráva:
Dne 01.01.2020 vstoupila v účinnost novela nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, která nově stanoví maximální výši odměn členů zastupitelstva za výkon
jednotlivých funkcí.
Dle § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, může být neuvolněnému členu
zastupitelstva za výkon funkce poskytnuta odměna jejíž výši stanoví zastupitelstvo obce svým usnesením.
Toto usnesení pozbývá účinnosti ukončením funkčního období zastupitelstva obce, které odměnu stanovilo.
Podle § 74 odst. 3 téhož zákona v případě souběhu výkonu více funkcí může být neuvolněnému členu
zastupitelstva obce poskytnuta odměna 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 obce, předsedy nebo
člena komise rady obce anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce. Maximální výše měsíčních
odměn, které lze poskytnout neuvolněným členům zastupitelstva za výkon jednotlivých funkcí, je uvedena v
Příloze č. 1 nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných
celků. Uvedená příloha je přílohou tohoto materiálu.
Dle § 71 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce stanoví
náhradu, kterou obec poskytne neuvolněnému členu zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo
osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, jako náhradu za ušlý výdělek v souvislosti s
výkonem funkce. Zastupitelstvo obce stanoví paušální částku za hodinu a nejvyšší částku, kterou lze jako
náhradu výdělku v souvislosti s výkonem funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc.
Dále dle § 84 odst. 2) písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je
zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodovat o peněžitém plnění poskytovaném fyzické osobě, která není
členem zastupitelstva obce, za výkon funkce člena výboru zastupitelstva, komise rady města a zvláštního
orgánu obce.
Na základě výše uvedeného je nutné, aby zastupitelstvo projevilo svou vůli a stanovilo výši odměn za výkon
funkce neuvolněných členů zastupitelstva, stanovilo paušální náhradu, kterou obec poskytne neuvolněnému
členu zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou
výdělečnou činnost, jako náhradu za ušlý výdělek v souvislosti s výkonem funkce, rozhodlo o výši peněžitého
plnění za výkon funkce fyzické osobě, která není členem zastupitelstva obce a o poskytnutí plnění
uvolněnému členu zastupitelstva ze sociálního fondu a rozpočtu města.
Předpokládané finanční náklady na odměny neuvolněných členů zastupitelstva za výkon funkce a peněžitá
plnění pro fyzické osoby, které nejsou členy zastupitelstva za výkon funkce pro rok 2020 dle tohoto usnesení,
budou oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 vyšší o 226 tis. Kč a zákonné odvody zaměstnavatele o 80
tis. Kč.
Případné další finanční dopady související se změnou výše odměn a peněžitého plnění budou záviset na
skutečnám počtu členů výborů zastupitelstva a komisí rady města.
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