
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  
 
Město Příbram                                                  Pro jednání ZM 

odbor: vnitřních věcí  dne: 16.12.2015  

 
 
Název bodu jednání: 

[>>>Stanovení paušální částky jako náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce 
neuvolněného člena zastupitelstva města pro rok 2016<<<] 

 
Předkládá:                  Rada města    
 
Zpracoval:                  Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, DiS., vedoucí OVV   
 
            
Projednáno:                v RM dne 16.11.2015 
 
Text usnesení RM: 
R.usn.č.1069/2015        
Rada    d o p o r u č u j e   ZM  

stanovit neuvolněným členům ZM, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, 
paušální částku, jako náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem jejich funkce člena ZM pro 
rok 2016 ve výši 10 000,- Kč/rok/zastupitel, která bude rozdělena na měsíční období a bude 
vyplácena měsíčně. 
 

 

Napsal:                  Miloslava Kuglerová 
           

                                     
Důvodová zpráva: 

Podle ustanovení § 71, odst. 4 zákona o obcích, poskytuje neuvolněným členům zastupitelstva obce, 
kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru (např. osoby samostatně výdělečně 
činné),  obec ze svých rozpočtových prostředků náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich 
funkce paušální částkou, jejíž výši stanoví zastupitelstvo obce vždy na příslušný rok.  

Paušální částka pro rok 2015, dle usnesení zastupitelstva města Usn.č.94/2014/ZM ze dne 15.12.2014, 
k výše uvedenému účelu, byla stanovena ve výši 10.000,- Kč/rok/zastupitel. Tato částka je rozdělena na 
měsíční období a je vyplácena měsíčně.  
 
V souvislosti s tímto materiálem a s výše uvedeným usnesením je předloženo členům zastupitelstva 
města „Čestné prohlášení“ pro rok 2016 (viz příloha) se žádostí o jeho vyplnění a odevzdání na odbor 
vnitřních věcí MěÚ Příbram.  
 
Neuvolněným členům zastupitelstva obce, jsou-li v pracovním poměru, poskytne zaměstnavatel pro 
výkon funkce pracovní volno s náhradou mzdy (§ 71 odst. 4 věta první a druhá zákona o obcích); rozsah 
doby potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě určí obec. Náhradu mzdy, včetně pojistného 
na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění, uhradí obec jejich zaměstnavateli podle zvláštního předpisu (tj. zákoníku práce). 
 
                                                            
                                                           
 
Návrhy na usnesení:  
(>>>  ZM   
         s t a n o v í   x   n e s t a n o v í  

neuvolněným členům ZM, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, paušální 
částku, jako náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem jejich funkce člena ZM pro rok 2016 
ve výši     …………..,- Kč/rok/zastupitel, která bude rozdělena na měsíční období a bude 

vyplácena měsíčně.<<<) 
 
 



 
 

Příloha  
 
Vyplňte, prosím, pouze v případě, že jste osoba samostatně výdělečně činná a odevzdejte na odbor  
vnitřních věcí MěÚ Příbram.  
 
 
 
 
 
 
 
Čestné prohlášení   
 
 
 
  

 
Já   …………………………………………….…………., člen  ZM Příbram prohlašuji,  

 
 

- že nejsem v pracovním ani jiném obdobném poměru.  
 
 
Toto prohlášení je určeno pro odbor vnitřních věcí MěÚ Příbram za účelem poskytování náhrady 
ušlého výdělku v roce 2016 (viz  § 71 odst. 4, zákona o obcích).  
 
Jsem si vědom/a/, že jsem povinen/povinna/  tomuto odboru nahlásit veškeré změny.  
 
 
 
Příbram ………………….                               
 
 
 
 
…………………………… 
podpis člena ZM 

 
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 

   


