
Magistrát města Děčín 
materiál do jednání zastupitelstva města 

dne: 29.01.2015 
ZM 15 01 05 01 

Název: 

Stanovení odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva města za výkon funkce 
předsedy výboru zastupitelstva, člena výboru zastupitelstva, předsedy komise 
rady, člena komise rady a dále peněžní plnění pro fyzické osoby, které nejsou 
členy zastupitelstva města za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva a 
člena výboru zastupitelstva 

 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města projednalo návrh na odměnu, kterou lze poskytnout neuvolněnému 
členu zastupitelstva města za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva, předsedy 
komise rady, člena výboru zastupitelstva a člena komise rady a dále peněžité plnění fyzické 
osobě, která není členem zastupitelstva města, za výkon funkce předsedy výboru 
zastupitelstva a člena výboru zastupitelstva v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb., 
o  obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách 
za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů a 
 
s t a n o v u j e  
 

1. odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce předsedy výboru 
zastupitelstva ve výši 1200 Kč a předsedy komise rady ve výši 500 Kč za zasedání výboru 
zastupitelstva či komise rady ode dne 29.01.2015 

2. odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce člena výboru 
zastupitelstva ve výši 1000 Kč a člena komise rady ve výši 300 Kč za zasedání výboru 
zastupitelstva či komise rady ode dne 29.01.2015 a 
 

r o z h o d l o 
 

1. o výši peněžního plnění za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva fyzické osobě, 
která není členem zastupitelstva města ve výši 1200 Kč za zasedání výboru a členu 
výboru zastupitelstva fyzické osobě, která není členem zastupitelstva města ve výši 1000 
Kč za zasedání výboru zastupitelstva ode dne 29.01.2015. 

V případě personální změny v obsazení funkce předsedy výboru zastupitelstva, předsedy 
komise rady, člena výboru zastupitelstva nebo člena komise rady, bude odměna resp. 
peněžní plnění náležet ode dne zvolení do funkce. 
 
 

 
 
Stanovisko RM: 

Rada města projednala návrh na odměnu, kterou lze poskytnout neuvolněnému členu 
zastupitelstva města za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva, předsedy komise rady, 
člena výboru zastupitelstva a člena komise rady a dále peněžité plnění fyzické osobě, která 
není členem zastupitelstva města, za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva a člena 
výboru zastupitelstva v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích, ve znění 
pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů a doporučila usnesením RM 15 01 50 01 
zastupitelstvu města:  
 



1. stanovit odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce předsedy 
výboru zastupitelstva ve výši 1200 Kč a předsedy komise rady ve výši 500 Kč za zasedání 
výboru zastupitelstva či komise rady ode dne 29.01.2015 

2. stanovit odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce člena výboru  
zastupitelstva ve výši 1000 Kč a člena komise rady ve výši 300 Kč za zasedání výboru 
zastupitelstva či komise rady ode dne 29.01.2015 

3. rozhodnout o výši peněžního plnění za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva 
fyzické osobě, která není členem zastupitelstva města ve výši 1200 Kč za zasedání 
výboru a členu výboru zastupitelstva fyzické osobě, která není členem zastupitelstva 
města ve výši 1000 Kč za zasedání výboru zastupitelstva ode dne 29.01.2015. 

V případě personální změny v obsazení funkce předsedy výboru zastupitelstva, předsedy 
komise rady, člena výboru zastupitelstva nebo člena komise rady, bude odměna resp. 
peněžní plnění náležet ode dne zvolení do funkce. 
 

Cena:  

Návrh postupu:  

 

 
Důvodová zpráva: 

Dle § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
může být neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce poskytnuta měsíční odměna. 
Dále dle § 84 odst. 2) písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, zastupitelstvu obce je vyhrazeno rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných 
fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů. 
 
Pro stanovení odměny fyzické osobě, která vykonává funkci člena výboru zastupitelstva, byly 
v minulém volebním období aplikovány stejné částky, jako pro členy zastupitelstva města.   
Maximální výše měsíční odměny a příplatky podle počtu obyvatel obce, které lze poskytnout 
neuvolněným členům zastupitelstva za výkon jednotlivých funkcí stanoví příloha č. 1 nařízení 
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění 
pozdějších předpisů: 
 

 

výkon funkce: pevná složka až do: příplatek podle počtu 
obyvatel až do: 

předseda výboru zastupitelstva  0 Kč - 3 270 Kč 0 Kč - 660 Kč 

předseda komise rady 0 Kč - 3 270 Kč 0 Kč - 660 Kč 

člen výboru zastupitelstva 0 Kč - 2 970 Kč 0 Kč - 660 Kč 

člen komise rady  0 Kč - 2 970 Kč 0 Kč - 660 Kč 

 
 
Odměna neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce předsedy výboru 
zastupitelstva, předsedy komise rady, člena výboru zastupitelstva, člena komise rady je 
navržena v níže uvedené částce za každé zasedání výboru zastupitelstva či komise rady:  

výkon funkce: pevná složka: příplatek podle počtu 
obyvatel: 

předseda výboru zastupitelstva  1200 Kč 0 Kč 

předseda komise rady   500 Kč 0 Kč 



člen výboru zastupitelstva 1000 Kč 0 Kč 

člen komise rady   300 Kč 0 Kč 

 
 
 
Pro fyzickou osobu, která není členem zastupitelstva města je navrhováno: 

výkon funkce: peněžité plnění za zasedání výboru: 

předseda výboru zastupitelstva 1200 Kč 

člen výboru zastupitelstva 1000 Kč 

 
 

 
 

Zpracoval: 
Eva Tomášková 
vedoucí oddělení personálního a 
platového 

PaP  

Předkladatel: 
Ing. Jaromír Zajíček, MPA 
tajemník Magistrátu města Děčín 

TAJ  

Počet příloh: 0   

 


