
Město Příbram
i odbor: vnitřních věci

Název bodu jednání:

Pro jednániZM
" dne: 14.09.2020

Odměňováni předsedů komisí rady města, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Příbram

Předkládá:

Zpracoval:

Projednáno:

Rada města Příbram

Mgr. Ivana Novotná-kuzmová, DiS., vedoucí OVV

V Radě města Příbram dne 10.08.2020, R.usn.č.636/20ZO

Text usneseni RM:
Rada l. bere na vědomi

předložený materiál,

ll.doporučuje ZM
stanovit v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích, v platném znění:
l) fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce předsedy komisi

RM peněžní plněni (odměnu) za měsíc ve výši 2.568,00 KČ,

2) v případě souběhu výkonu funkce předsedy komise ve vice komisích rady je jako celková
odměna poskytován součet odměn 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 měsíčně v řádném výplatním terminu, kterým je 9. den následujiciho
ka|endářního 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 01.10.2020

Napsal: Miloslava Kuglerová

Návrhy na usneseni:

ZM stanoví - nestanoví

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích, v platném znění:

l) fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce předsedy komisí RM
peněžní plnění (odměnu) za měsíc ve výši 2.568,00 KČ,

2) v případě souběhu výkonu funkce předsedy komise ve vÍce komisích rady je jako celková
odměna poskytován součet odměn 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 měsíčně v řádném výplatním termínu, kterým je 9. den následujíciho
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 01.10.2020.



Důvodová zpráva:
Materiál je předložen z podnětu člena rady města Ing. Jiřího Holého, který na jednání rm dne
13.07.2020 požádal o zpracováni a předloženi materiálu ohledně měsíčních odměn pro předsedy
komisi rady města, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Příbram.

Niže uvedená akce je zahrnuta ve schváleném rozpočtu kapitoly 719 - OVIl 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 platí zásady pro odměňování členů zastupitelstva obce v souladu
se zákonem o obcích a dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev Uzemň ich
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 plněni 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 stanoví zastupitelstvo. Záleží tedy
výhradně na jeho vůli.

Předsedy komisi, jež nejsou členy zastupitelstva obce, není možné odměňovat prostřednictvím některé
z dohod o pracích konaných mimo pracovni 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.

Měsíční odměny pro předsedy komisi rady města může Zastupitelstvo města Příbram stanovit formou
samostatného usnesení, kterým stanoví částky měsíčně poskytovaných odměn fyzickým osobám, které
nejsou členy zastupitelstva města a vykonávají funkci předsedy komise rady města. ZM také stanoví
od kdy je odměna poskytována, retroaktivita se nepřipouští.

Při stanovení podmínek a výše měsíční odměny lze použit (aplikovat) způsob odměňováni ostatních
předsedů komisi rady města, kteří jsou členy zastupitelstva města, a kterým byla stanovena výše
odměny usnesením Usn. č. 290/2020/ZM ze dne 20.01.2020 v částce 5 137 Kč.

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

Zastupitelstvo města může stanovit, zda v případě souběhu výkonu vÍce funkcí se budou odměny sčítat
nebo zda bude celková výše odměny stanovena jako souhrn odměn za 2 různé funkce s nejvyšší
odměnou stanovenou zastupitelstvem města.

Odbor vnitřních věcí za současného stavu eviduje 3 předsedy komisi rady, kteří nejsou členy
zastupitelstva města.

V případě, že by zastupitelstvo města stanovilo například měsíční odměnu ve výši 5 137 KČ, budou
finanční výdaje pro 3 předsedy komisi rady za rok činit celkem 249 216 KČ, z toho 184 932 KČ na
odměny a 64 284 Kč na odvody s tím spojené (sociálnl a zdravotní pojištěni a ostatní povinné pojištěni).
S těmito výdaji v rozpočtu kapitoly 719 Odbor vnitřních věci aktuálně není počítáno.


