Město Příbram
odbor: vnitřních věci

Pro jednání ZM
dne: 12.10.2020

Název bodu jednání:

Odměňováni neuvolněných členů Zastupitelstva města Příbram a odměňováni fyzických osob, které
nejsou členy Zastupitelstva města Příbram za výkon funkce člena výboru zastupitelstva města,
předsedy a člena komisi rady města a předsedy osadního výboru zastupitelstva města
Předkládá:

Rada města Příbram

Zpracoval:

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

Projednáno:

V Radě města Příbram dne 21.09.2020, R.usn.č.805/2020

Text usneseni RM:
Rada

I.

bere na vědomi předložený materiál

ll. ukládá OVV
zařadit uvedený materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne
12.10.2020, a to ve variantním provedeni:
Varianta l.

l) S c h v á l i t - n e s c h v á l i t částečnou revokaci - změnu Usn.č.290/2020/ZM ze dne
20.01.2020, bodu Il., kterým se stanovila výše odměny za výkon funkce neuvolněným členům
zastupitelstva města a doplnění Usn.č.22/2018/ZM ze dne 17.12.2018, bodu 3) o text:
,,Za funkci s nejvyššl odměnou schválenou zastupitelstvem se v případě souběhu dvou funkci
poskytuje odměna v plné výši schválené zastupitelstvem, výše druhé odměny započítané
do souhrnu se poskytuje ve výši schválené zastupitelstvem, kdy tato výše je ponížena o částku
za odměnu neuvolněného člena zastupitelstva bez dalších funkcí. "
2) St a n o v it- n e s t a n o v it v souladu s § 72, § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích, v platném znění neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce odměny
za měsíc v následujicIch částkách:
-

člen rady: 10 274 Kč,
předseda výboru/komise: 3 069 Kč,
člen výboru/komise: 2 899 Kč,
člen zastupitelstva bez dalších funkci: 2 569 KČ.

Odměna bude poskytována od 01.11.2020. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný
mandát člena zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složeni slibu. V případě
budoucích změn v obsazení jednotlivých funkci bude odměna poskytována ode dne zvoleni
do příslušné funkce.
3) Stanovit - n e s t a n o v i t v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona
o obcích, v platném znění:
a) Fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce člena výboru
ZM, předsedy a člena komisí RM a předsedy osadních výborů zm peněžní plněni (odměnu)
pro volební období 2018 - 2022 takto:

Funkce fyzických
osob, které nej sou členy zastupitelstva
· ·
Předseda komise rady
Člen výboru zastupitelstva, komise rady
Předseda osadního výboru
Člen osadního výboru

v Kč odměny
Měsíční výše
500
330
500
330

3
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b)

V případě souběhu výkonu vÍce 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.

C)

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.

d)

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

e)

Počátek období, za které budou odměny vypláceny, je stanoven na 01.11.2020.

Varianta Il.
l)

S c h v á l i t - n e s c h v á l i t částečnou revokaci - změnu Usn.č.290/2020/ZM ze dne
20.01.2020, bodu ||., kterým se stanovila výše odměny za výkon funkce neuvolněným členům
zastupitelstva města a doplněni Usn.č.22/2018/ZM ze dne 17.12.2018, bodu 3) o text:
,,Za funkci s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem se v případě souběhu dvou funkcí
poskytuje odměna v plné výši schválené zastupitelstvem, výše druhé odměny započítané
do souhrnu se poskytuje ve výši schválené zastupitelstvem, kdy tato výše je ponížena o částku
za odměnu neuvolněného člena zastupitelstva bez dalších funkcí. "

2)

S t a n o vi t- n e s t a n o v it v souladu s § 72, § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích, v platném znění neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce odměny
za měsíc v nás|edujÍcÍch částkách:
-

člen rady: 10 274 Kč,
předseda výboru/komise: 5137 Kč,
člen výboru/komise: 3853 Kč,
člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 2 569 Kč.

Odměna bude poskytována od 01.11.2020. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný
mandát člena zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složeni slibu. V případě
budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvoleni
do příslušné funkce.
3)

Stanovit - nestanovit v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona
o obcích, v platném znění:
a) Fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce předsedy
komisí RM peněžní plněni (odměnu) za měsíc ve výši 2.568 KČ.
b)

V případě souběhu výkonu funkce předsedy komise ve vice komisích rady je jako celková
odměna poskytován součet odměn za výkon 2 funkci.

C)

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.

d)

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

e)

Počátek období, za které budou odměny vypláceny, je stanoven na 01.11.2020

Varianta III.
l)

S c h v á l i t - n e s c h v á l i t částečnou revokaci - změnu Usn.č.290/2020/ZM ze dne
20.01.2020, bodu ||., kterým se stanovila výše odměny za výkon funkce neuvolněným členům
zastupitelstva města a doplněni Usn.č.22/2018/ZM ze dne 17.12.2018, bodu 3) o text:
,,Za funkci s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem se v případě souběhu dvou funkcí
poskytuje odměna v plné výši schválené zastupitelstvem, výše druhé odměny započítané

do souhrnu se poskytuje ve výši schválené zastupitelstvem, kdy tato výše je ponížena o částku
za odměnu neuvolněného člena zastupitelstva bez dalších funkcí. "
2) S t a n o v it- n e s t a n o v it v souladu s § 72, § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích, v platném znění neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce odměny
za měsíc v nás|edujÍcÍch částkách:
-

člen rady: 10 274 Kč,
člen zastupitelstva: 1 000 Kč.

Odměna bude poskytována od 01.11.2020. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný
mandát člena zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složeni slibu.
V případě budoucích změn v obsazeni jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne
zvoleni do příslušné funkce.
Napsal:

Miloslava Kuglerová

Návrhy na usneseni:
ZM
Varianta l.

l)

S c h v a l u j e - n e s c h v a l u j e částečnou revokaci - změnu Usn.č.290/2020/ZM ze dne
20.01.2020, bodu ||., kterým se stanovila výše odměny za výkon funkce neuvolněným členům
zastupitelstva města a doplněni Usn.č.22/2018/ZM ze dne 17.12.2018, bodu 3) o text:
,,Za funkci s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem se v přl>adě souběhu dvou funkci
poskytuje odměna v plné výši schválené zastupitelstvem, výše druhé odměny započítané
do souhrnu se poskytuje ve výši schválené zastupitelstvem, kdy tato výše je ponížena o částku
za odměnu neuvolněného člena zastupitelstva bez dalších funkcí. "

2) S t a n o v í- n e s t a n o v í v souladu s § 72, § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích, v platném znění neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce odměny
za měsíc v nás|edujÍcÍch částkách:
-

člen rady: 10 274 KČ,
předseda výboru/komise: 3 069 Kč,
člen výboru/komise: 2 899 Kč,
člen zastupitelstva bez dalších funkci: 2 569 Kč.

Odměna bude poskytována od 01.11.2020. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný
mandát člena zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složeni slibu. V případě
budoucích změn v obsazeni jednotlivých funkci bude odměna poskytována ode dne zvoleni
do příslušné funkce.
3)

Stanovi - nestanoví v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. V) zákona
o obcích, v platném znění:
a) Fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce člena výboru
ZM, předsedy a člena komisi RM a předsedy osadních výborů zm peněžní plněni (odměnu)
pro volební období 2018 - 2022 takto:
Funkce fyzických
osob, kteře. nejsou
členy zastupitelstva
. .
.
.
Předseda komise rady
Člen výboru zastupitelstva, komise rady
Předseda osadního výboru
Člen osadního výboru
b)

Měsični výše odměny
V Kč
500
330
500
330

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

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,

d)

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

e)

Počátek období, za které budou odměny vypláceny, je stanoven na 01.11.2020.

Varianta II.

l)

S c h v a l u j e - n e s c h v a l u j e částečnou revokaci - změnu Usn.č.290/2020/ZM ze dne
20.01.2020, bodu Il., kterým se stanovila výše odměny za výkon funkce neuvolněným členům
zastupitelstva města a doplněnI Usn.č.22/2018/ZM ze dne 17.12.2018, bodu 3) o text:
,,Za funkci s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem se v případě souběhu dvou funkcí
poskytuje odměna v plné výši schválené zastupitelstvem, výše druhé odměny započítané
do souhrnu se poskytuje ve výši schválené zastupitelstvem, kdy tato výše je ponížena o částku
za odměnu neuvolněného člena zastupitelstva bez dalších funkcí. "

2) S ta n o v í- n e s ta n o v í v souladu s § 72, § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích, v platném znění neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce odměny
za měsíc v nás|edujÍcÍch částkách:
-

člen rady: 10 274 Kč,
předseda výboru/komise: 5137 Kč,
člen výboru/komise: 3853 Kč,
člen zastupitelstva bez dalších funkci: 2 569 Kč.

Odměna bude poskytována od 01.11.2020. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný
mandát člena zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě
budoucích změn v obsazeni jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení
do příslušné funkce.
3)

Stanovi - nestanoví v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. V) zákona
o obcích, v platném znění:
a) Fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce předsedy
komisi RM peněžní plněni (odměnu) za měsíc ve výši 2.568 Kč.
b)

V případě souběhu výkonu funkce předsedy komise ve vice komisích rady je jako celková
odměna poskytován součet odměn za výkon 2 funkcí.

C)

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.

d)

Odměna se vyplácí měsíčně v řádném výplatním terminu, kterým je 9. den následujiciho
ka|endářního měsíce po uplynutí posuzovaného období, pokud tento den nepřipadá
na sobotu, neděli nebo státem uznávaný státní svátek.

e)

Počátek období, za které budou odměny vypláceny, je stanoven na 01.11.2020

Varianta Ill.
l)

S c h v a lu j e - n e s c h v a lu je částečnou revokaci - změnu Usn.č.290/2020/ZM ze dne
20.01,2020, bodu ||., kterým se stanovila výše odměny za výkon funkce neuvolněným členům
zastupitelstva města a doplněni Usn.č.22/2018/ZM ze dne 17.12.2018, bodu 3) o text:
,,Za funkci s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem se v případě souběhu dvou funkcí
poskytuje odměna v plné výši schválené zastupitelstvem, výše druhé odměny započítané
do souhrnu se poskytuje ve výši schválené zastupitelstvem, kdy tato výše je ponížena o částku
za odměnu neuvolněného člena zastupitelstva bez da/š/ch funkcí. "

2)

S t a n o v í- n e s t a n o v í v souladu s § 72, § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích, v platném znění neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce odměny
za měsíc v následujicich částkách:
-

člen rady: 10 274 Kč,
člen zastupitelstva: 1 000 Kč.

Odměna bude poskytována od 01.11,2020. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný
mandát člena zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složeni slibu.
V případě budoucích změn v obsazeni jednotlivých funkci bude odměna poskytována ode dne
zvoleni do příslušné funkce.

Důvodová zpráva:
Předložený materiál obsahuje tři varianty návrhu na usnesení: varianta l. je předložena dle návrhu
neuvolněného člena zastupitelstva Mgr. Vladimíra Krále, varianta ||. je předložena dle návrhu člena rady
města Ing. Jiřího Holého a varianta Ill. je předložena dle návrhu l. místostarosty Ing. Martina Buršíka,
MBA.
Níže uvedená akce je zahrnuta ve schváleném rozpočtu kapitoly 719 - OVV na rok 2020: ANO
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 nařIzeni 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 ustanovení
§ 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 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 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.
Měsíčni odměny pro předsedy komisi rady města může Zastupitelstvo města Příbram stanovit formou
samostatného usneseni, kterým stanovi 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.
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.
Zastupitelstvo města může stanovit, zda v případě souběhu výkonu vÍce funkci se budou odměny sčítat
nebo zda bude celková výše odměny stanovena jako souhrn odměn maximálně za 3 různé funkce
s nejvyšší odměnou stanovenou zastupitelstvem města.
Analýzy nákladů na odměňování ve vztahu k navrhovaným usnesením:
Aktuálni náklady na odměňování neuvolněných členů ZM a členů komisi rady města a
výborů zastupitelstva města, kteří nejsou členové ZM
měsiční výše
měsíční výše
celkové měsíčnÍ
předpokládaná
poskytovaných
odvodů
náklady na
výše celkových
odměn
z poskytovaných
poskytované
ročních nákladů
odměn
odměny
na poskytované
měsíční odměny
Neuvolněni členové ZM

163 532 Kč

14 712 Kč
(ZP 9%)

178 244 Kč

2 138 928 Kč

Členové a předsedové
komisí,
výborů,
kteří
nejsou členy ZM (105
členů, 16 předsedů)

O

O

O

O

Předpokládaná výše nákladů na odměňování - viz Příloha č. 1

'l

Příloha č. 1
Předpokládaná výše nákladů na odměňování
Varianta I.
Předpokládaná výše nákladů na odměňování neuvolněných členů ZM a členů komisí rady
města a výborů zastupitelstva města, kteří nejsou členové ZM dle návrhu Mgr. Krále
měsíční výše
měsíčni výše
celkové měsíční
předpokládaná
poskytovaných
odvodů
náklady na
výše celkových
odměn
z poskytovaných
poskytované
ročních nákladů
odměn
odměny
na poskytované
měsíční odměny
Neuvolněni členové ZM
Členové a předsedové
komisi,
výborů,
kteří
nejsou členy ZM (105
členů, 16 předsedů)

97 118 Kč

8 741 Kč
(ZP 9%)

105 859 Kč

1 270 308 Kč

42 650 Kč

*"

**

511 800 Kč
(v případě, že
nebudou podléhat
odvodům)

**Odvody u členů a předsedů komisi, výborů, kteří nejsou členy ZM budou záležet na výši poskytované
odměny a způsobu vypláceni (měsíční, čtvrtletní, půlroční, roční apod.). Tito členové budou postaveni
na úroveň zaměstnanců a v případě odměny vyšší než 2.999,-- Kč (výše platná pro rok 2020) budou
odměny podléhat odvodům Zdravotního pojištěni za organizaci 9% a Sociálnímu pojištění za organizaci
24,8%. Pro zaměstnance odvody Zdravotní pojištěni 4,5% a sociálni pojištěni 6,5% " daň 15% (platné
pro rok 2020).

Varianta ll.

Předpokládaná výše nákladů na odměňování neuvolněných členů ZM a předsedů komisí
rady města, kteří nejsou členové ZM dle návrhu Ing. Holého
měsíční výše
měsíční výše
celkové měsíční
předpokládaná
poskytovaných
odvodů
náklady na
výše celkových
odměn
z poskytovaných
poskytované
ročních nákladů
odměn
odměny
na poskytované
měsíční odměny
Neuvolněni členové ZM
Předsedové komisi,
kteří nejsou členy ZM
(3 předsedové)

130 994 Kč

11 790 Kč
(ZP 9%)

142 784 Kč

1 713 408 Kč

7 704 Kč

**

**

92 448 Kč
(v případě, že

nebudou podléhat
odvodům)

**Odvody u členů a předsedů komisi, výborů, kteří nejsou členy ZM budou záležet na výši poskytované
odměny a způsobu vypláceni (měsíční, čtvrtletní, půlroční, roční apod.). Tito členové budou postaveni
na úroveň zaměstnanců a v případě odměny vyšší než 2.999,-- Kč (výše platná pro rok 2020) budou
odměny podléhat odvodům Zdravotního pojištění za organizaci 9% a Sociálnímu pojištění za organizaci
24,8%. Pro zaměstnance odvody Zdravotní pojištěni 4,5% a sociálni pojištěni 6,5% " daň 15% (platné
pro rok 2020).

r

L.

Varianta Ill.

Předpokládaná výše nákladů na odměňováni neuvolněných členů ZM a členů komisi rady
města a výborů zastupi:elstva města, kteří nejsou členové ZM dle návrhu Ing. Buršíka, MBA
měsični výše
měsíční výše
celkové měsíční
předpokládaná
poskytovaných
odvodů
náklady na
výše celkových
odměn
z poskytovaných
poskytované
ročních nákladů
odměn
odměny
na poskytované
měsíční odměny
Neuvolnění členové ZM

59 096 Kč

5 319 Kč
(ZP 9%)

64 415 Kč

772 980 Kč

Členové a předsedové
komisi,
výborů,
kteří
nejsou členy ZM (105
členů, 16 předsedů)

O

O

O

O
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