
Město Příbram
odbor: vnitřních věci

Název bodu jednání:

Pro jednání ZM
dne: 18.05.2020

Odměňování členů výborů zastupitelstva města, komisi rady města a členů osadních výborů, kteří
nejsou členy zastupitelstva města

Předkládá:

Zpracoval:

Projednáno:

Rada města Příbram

Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, DiS., vedoucí OVIl

v Radě města Příbram dne 09.03.2020, R.usn.č.183/2020

Text usneseni RM:
Rada I. bere na vědomi

předložený materiál

ll. nedoporučuje ZM
l) Stanovit v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. V) zákona o obcích, v platném znění

fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce člena výboru
ZM, předsedy a člena komisi RM a předsedy a člena osadních výborů peněžní plněni
(odměnu) pro volební období 2018 - 2022 takto:

Varienta a)žnta a)
Funkce fyzických osob, které nejsou členy Ročni výše odměny
zastupitelstva v Kč
Předseda komise rady 6 000
Člen výboru zastupitelstva, komise rady 6 000
Předseda osadního výboru 6 000
Člen osadního výboru 6 000

Varienta b)znta d)

Funkce fyzických osob, které nejsou členy Po|o|etni výše
zastupitelstva odměny v Kč
Předseda komise rady 3 000
Člen výboru zastupitelstva, komise rady 3 000
Předseda osadního výboru 3 000
Člen osadního výboru 3 000

Varianta c)mra c)
Funkce fyzických osob, které nejsou členy Čtvrtletní výše
zastupitelstva odměny v Kč
Předseda komise rady 1 500
Člen výboru zastupitelstva, komise rady 1 500
Předseda osadního výboru 1 500
Člen osadního výboru 1 500

Varianta d)
r

Funkce fyzických osob, které nejsou členy Měsíční výše
zastupitelstva odměny v KČ
Předseda komise rady 500
Cien výboru zastupitelstva, komise rady 500
Předseda osadního výboru 500
Člen osadního výboru 500



2) V případě souběhu výkonu vice funkci je jako celková odměna poskytován součet odměn
za jednotlivé funkce s nejvyšší odměnou, vyjma souběhu funkci v rámci téže komise nebo
výboru, a to nejvýše za výkon 2 funkci.

3) Pokud je funkce vykonávána jen po část měsíce, náleží za tento měsíc odměna ve výši
násobku jedné třicetiny odměny a počtu kalendářních dnů, po které je funkce v daném měsíci
vykonávána. Odměna se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

4) Odměna se vyplácí v řádném výplatním terminu po stanoveném období, kterým je 9. den
nás|edujicÍho kalendářn iho měsíce po uplynuti posuzovaného období, pokud tento den
nepřipadá na sobotu, neděli nebo státem uznávaný státní svátek.

5) Počátek období, za které budou odměny vypláceny, je stanoven na 01.07.2020.

Ill. doporučuje ZM
l) Stanovit v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích, v platném znění

fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce předsedy komisi
RM peněžní plněni (odměnu) ve výši 3.000,00 Kč/pololetně pro volební období 2018 - 2022.

2) V případě souběhu výkonu funkce předsedy komisi RM je jako celková odměna poskytován
součet odměn, a to nejvýše za výkon 2 funkci předsedy komise RM.

3) Pokud je funkce vykonávána jen po část měsíce, náleží za tento měsíc odměna ve výši
násobku jedné třicetiny odměny a počtu kalendářních dnů, po které je funkce v daném měsíci
vykonávána. MěsičnÍ odměna se rovná jedné šestině odměny stanovené za pololetí. Odměna
se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

4) Odměna se vyplácí v řádném výplatním terminu po stanoveném období, kterým je 9. den
následujiciho kalendářnIho měsíce po uplynuti posuzovaného období, pokud tento den
nepřipadá na sobotu, neděli nebo státem uznávaný státní svátek.

5) Počátek období, za které budou odměny vypláceny, je stanoven na 01.07.2020.

Napsal: Miloslava Kuglerová

Návrhy na usneseni:

ZM stanoví -nestanoví

l) V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích, v platném znění fyzickým
osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce předsedy komisi RM
peněžní plnění (odměnu) ve výši 3.000,00 Kč/pololetně pro volební období 2018 - 2022.

2) V případě souběhu výkonu funkce předsedy komisi RM je jako celková odměna poskytován
součet odměn, a to nejvýše za výkon 2 funkcí předsedy komise RM.

3) Pokud je funkce vykonávána jen po část měsíce, náleží za tento měsíc odměna ve výši
násobku jedné třicetiny odměny a počtu kalendářních dnů, po které je funkce v daném měsíci
vykonávána. MěsÍční odměna se rovná jedné šestině odměny stanovené za pololetí. Odměna
se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

4) Odměna se vyplácí v řádném výplatním terminu po stanoveném období, kterým je 9. den
nás|edujiciho kalendářního měsíce po uplynuti posuzovaného období, pokud tento den
nepřipadá na sobotu, neděli nebo státem uznávaný státní svátek.

5) Počátek období, za které budou odměny vypláceny, je stanoven na 01.07.2020.
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Důvodová zpráva:
Materiál je předložen v návaznosti na interpelaci zastupitele Mgr. Vladimíra Krále.

Niže uvedená akce je zahrnuta ve schváleném rozpočtu kapitoly 719 - OVV na rok 2020: NE

Pokud jsou předsedové a členové výborů zastupitelstva obce a předsedové a členové komisi rady
obce členy zastupitelstva obce, vždy pro ně pIati zásady pro odměňováni členů zastupitelstva obce
v souladu se zákonem o obcích a dle nařízeni vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků.
Pakliže nejsou členové výboru nebo komise členy zastupitelstva obce, je třeba vycházet z ustanoveni
§ 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích, dle něhož je zastupitelstvu obce vyhrazena pravomoc
rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva
obce, za výkon funkce členů výborů, komisi a zvláštních orgánů obce. jakou formou se tato peněžitá
plnění mohou poskytovat, zákon o obcích nespecifikuje.

Zákon o obcích nestanoví žádná další pravidla pro odměňováni těchto osob. Způsob odměňováni
fyzických osob, které nejsou členy zastupitelstva obce, za tyto funkce stanovi zastupitelstvo. Záleží
tedy výhradně na jeho vůli.

Při rozhodováni o peněžitých plněních musí ZM Příbram vycházet z těchto principů:
l) Zastupitelstvo obce může předem rozhodnout o peněžitých plněních, resp. odměnách fyzickým
osobám například těmito usneseními:

a) formou samostatného usneseni, kterým stanovi částky měsíčně poskytovaných odměn
fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkcí ve výborech
zastupitelstva obce, v komisích rady obce či v osadních výborech, zm také stanovi od kdy
je odměna poskytována, retroaktivita se nepřipouští,

b) formou samostatného usneseni, kterým stanoví částky pravidelně poskytovaných odměn
za výkon funkce, s jinou periodicitou, např. stanovi pro ně částky čtvrtletních nebo
poIoletnich odměn, ZM také stanovi od kdy je odměna poskytována, retroaktivita
se nepřipouští,

C) předchozím stanovením, že o odměnách fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva
obce, za výkon funkci ve výborech zastupitelstva obce, v komisích rady obce či v osadních
výborech, bude zastupitelstvo obce rozhodovat ad hoc, např. pololetně či ročně.

2) Zastupitelstvo obce předem nerozhodne o poskytováni odměny a až následně bude
poskytovat fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, jednorázové odměny, např.
pololetně či ročně na základě jednorázově přijatých usneseni zastupitelstva obce (např. všem
stejnou částku nebo částku jinak diferencovanou).

Členy výborů a komisí, jež nejsou členy zastupitelstva obce, není možné odměňovat prostřednictvím
některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo poskytnutím darů, neboť' činnost
člena výboru, komise nemá charakter závislé práce ve smyslu zákoníku práce, a proto nelze na tyto
činnosti sjednat pracovněprávní vztah.

Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo města Příbram předem nerozhodlo o peněžitých plněních
fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkci ve výborech zastupitelstva
obce, v komisích rady obce či v osadních výborech, neboť' ani v minulosti jim žádná odměna nebyla
poskytována, může těmto osobám stanovit jednorázové odměny, např. měsíčně, čtvrtletně,
pololetně či ročně na základě jednorázově přijatých usneseni zastupitelstva,

. . . . . .- Čtvrtletní Pololetní výše Ročni výšeFunkce fyzickych osob, kteře Měslčn| vyše výše odměny
. . .nejsou členy zastupitelstva odměny v Kč v KČ odměny v Kc odmeny v Kc

Předseda komise rady 500 1 500 3 000 6 000
Člen výboru zastupitelstva, 500 1 500 3 000 6 000
komise rady
Předseda osadního výboru 500 1 500 3 000 6 000
Člen osadního výboru 500 1 500 3 000 6 000



Dále by mělo zastupitelstvo stanovit, že v případě změn v obsazeni jednotlivých funkci bude odměna
poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce a celková výše odměny bude poměrně krácena.

Dále lze stanovit, zda v případě souběhu výkonu vice funkci se budou odměny sčítat nebo zda bude
celková výše odměny stanovena jako souhrn odměn za 2 různé funkce s nejvyšší odměnou
stanovenou zastupitelstvem města.

Dále je třeba rozhodnout, zda vyplatit odměnu i těm, kteří už v komisích nebo výborech nejsou, to je
těm, kteří buď byli odvoláni, nebo na funkce sami rezignovali.

Odbor vnitřních věci ze současného stavu k 31.01.2020 zjistil, že by se jednalo o 12 členů KontrolnIho
a Finančního výboru, 54 členů komisí rady (z toho 3 předsedy) a 56 členů osadních výborů (z toho 13
předsedů), tj. celkem o 122 fyzických osob, které nejsou členy zastupitelstva města.

V případě, že zastupitelstvo města stanoví například odměnu ve výši 6 000 KČ za rok (tj. v průměru
500 KČ za měsíc) na fyzickou osobu, budou finanční výdaje za rok činit celkem 982 491 KČ, z toho
732 000 Kč na odměny a 250 491 KČ na odvody s tím spojené (sociálni a zdravotní pojištění a ostatní
povinné pojištěni).

S těmito výdaji v rozpočtu kapitoly 719 Odbor vnitřních věci není počítáno. V souvislosti s tímto
odměňováním dojde k nárůstu administrativní práce na Odboru vnitřních věci a Odboru ekonomickém,
neboť' dojde ke změně způsobu zpracováni údajů o těchto členech, a to nově v rozsahu zpracování
zvláštní kategorie osobních údajů. v souvislosti s případnými změnami těchto členů bude potřeba
věnovat zvýšenou pozornost nároku na výši odměny v souvislosti s problematikou uvedenou pod
bodem ll., odst. 3 navrhovaného usnesení.

Pokud zastupitelstvo města stanovi odměnu, dle usneseni doporučeného radou města, fyzickým
osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce předsedy komise RM ve výši
3.000,00 Kč/pololetně budou finanční výdaje za rok činit celkem 24 160 KČ, z toho 18 000 Kč na
odměny a 6 160 KČ na odvody s tím spojené (sociálni a zdravotní pojištění a ostatní povinné pojištění).
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