
Město Příbram Pro ednáníZM
odbor: vnitřních věcí dne: 07.11.2022

Název bodu jednání:
Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města

Předkládá: Rada města Příbram

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

Projednáno: v Radě města Příbram R.usn.č.0983/2022,

Text usnesení RM: Rada d o p o r u č uj e ZM
stanovit v souladu s š 72, 5 74 odst. 3 a 5 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, v platném znění

1) Neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících
částkách:

- člen rady: 10 274 Kč,
- předseda výboru/komise: 5 137 Kč
- člen výboru/komise: 4 281 Kč
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 2 569 Kč

2) V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města se stanovuje odměna
jako souhrn odměn za 2 různé funkce s nejvyšší odměnou stanovenou zastupitelstvem města.

Odměna bude poskytována s účinností od 0111.2022. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný
mandát člena zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě
budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné
funkce.

Napsal: Jitka Behúnová, MBA
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Dúvodová zpráva:

Dle š 72 odst. 2) zákona o obcích může obec neuvolněnému členovi zastupitelstva města (dále jen ZM)poskytovat za výkon funkce odměnu.
Prováděcí právní předpis (nařízení vlády č. 318/2017 Sb.) stanoví podle velikostních kategorií územníchsamosprávných celků maximální výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva za měsíc.

Pro zařazení obce do příslušné velikostní kategorie z hlediska odměňování členů jejich zastupitelstva jerozhodující počet obyvatel obce, kteří byli hlášeni v obci k trvalému pobytu k 1. lednu kalendářního rokuv roce voleb. V Příbrami bylo k 01.01.2022 hlášeno k trvalému pobytu 31 972 obyvatel (31 160 občanůČR a 812 cizinců).

Výše odměn za výkon jednotlivých neuvolněných funkci ve velikostní kategorii ÚSC č. 8, tj. v obcís počtem obyvatel od 20 001 do 50 000:

1) výše odměn platná od 01.01.2020 - (Nařízení vlády č. 338/2019 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků):

. , Rozpětí možné výšeFunkce
miašgálcl'gožná

vyše
zastupitelstvemy
schválené odměn v Kč

Čien rady 10 274 (viz sl. 7) 0 — 10 274

Předseda výboru .
zastuoitelstva komise rad 5 137(v1z sl. 8) O _ 5 137
Člen výboru zastupitelstva, .
komise rady 4 281 (VIZ sl. 9) 0 — 4 281

Člen zastupitelstva bez .
dalších funkcí 2 569 (vnz sl. 10) 0 — 2 569

Neuvolněný člen ZM může být souhrnně odměňován maximálně za výkon tří funkcí, i přesto, že vykonávávíce než tři funkce. Konkrétně může být odměňován jen za souběžný výkon člena rady obce, předsedynebo člena výboru zastupitelstva obce, předsedy nebo člena komise rady obce.

Do tohoto souběhu nesmí být započítáván výkon funkce člena ZM (míněn je výkon funkce člena ZM bezdalších funkcí). Pokud ZM nerozhodne o poskytnutí odměny ve výši souhrnu odměn, náležíneuvolněnému členovi ZM odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená ZM.

Stanovit maximální výši odměny neuvolněným členům ZM za měsíc je vyhrazeno zastupitelstvu(š 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích). ZM také stanovuje od kdy je odměna poskytována, retroaktivitase nepřipouští.

Součástí překládaného materiálu je nařízení vlády č. 338/2019 Sb. ze dne 09.12.2019, s účinností od01.01.2020, (viz příloha č. 1).
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. prosince 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.

Vláda nařizuje podle 5 153 odst. 1 zákona městě Praze, ve znění zákona č. 626/2004 Sb. a zá-
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění kona č. 99/2017 Sb.:
zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb., po—

Čl Idle 5 98 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské '

zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb., zákona Příloha k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši
č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb., a podle odměn členů zastupitelstevúzenmích samosprávných
S 120 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb., zní:
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Čl. 11
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2020.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:

Hamáček v. r.


