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Poskytování dalšího plnění členům zastupitelstva obce v souvislosti s výkonem funkce

Předkládá: Rada města Příbram
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Projednáno: v RM dne 17.10.2022, R.usn.č.0982/2022

Text usnesení RM:
Rada 1. doporučuje ZM

1) schválit

a) poskytování pňspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti s pňjimánlm
projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a v souvislosti se zastupováním obce na
veřejných občanských obřadech (ošatné) v přlpadě uvolněného člena zastupitelstva,
b) poskytování příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku členům zastupitelstva, kteří
jsou oprávněni k pňjlmáníprojevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství,
0) poskytovánípříspěvku na podponl vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva,
d) poskytovánípříspěvku na stravování v případě uvolněného člena zastupitelstva,
e) poskytování příspěvku na rekreaci, podpom zdravotních, kulturních a sportovních aktivit v případě
uvolněného člena zastupitelstva,
a tu, za obdobných podmínek a v obdobné výši poskytované zaměstnancům zařazených do Městského
úřadu Příbram.

2) stanovit,
že cestovní náhrady spojené s výkonem funkce člena zastupitelstva jsou poskytovány ve výši a za
podmínek a v jejich mezích stanovených právními pmdpisy a vnitřními předpisy platnými pro
zaměstnance zařazené do Městského úřadu Příbram.

2. ukládá
OVV zařadit předložený materiál do programu zasedání ZM dne 07. 11.2022.

Napsala: Ivana Makošová

Návrhy na usnesení:
ZM !. schvaluje — neschvauuje

1) poskytování příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti
s přijímáním projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a v souvislosti se

zastupováním obce na veřejných občanských obřadech (ošatné) v případě uvolněného člena
zastupitelstva,

2) poskytování příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku členům

zastupitelstva, kteří jsou oprávnění k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do

manželství,

3) poskytování příspěvku na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena

zastupitelstva,

4) poskytování příspěvku na stravování v případě uvolněného člena zastupitelstva,
5) poskytování příspěvku na rekreaci, podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit

v případě uvolněného člena zastupitelstva,
a to, za obdobných podmínek a v obdobné výši poskytované zaměstnancům zařazených do
Městského úřadu Příbram.

II.stanoví — nestanoví,
že cestovní náhrady spojené s výkonem funkce člena zastupitelstva jsou poskytovány ve výši
a za podmínek a vjejích mezích stanovených právními předpisy a vnitřními předpisy platnými pro
zaměstnance zařazené do Městského úřadu Příbram.



Dúvodová zpráva
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů umožňuje v souladu
5 80 a násl. poskytnout členovi zastupitelstva a v konkrétně vyjmenovaných případech uvolněnému
členovi zastupitelstva plnění z peněžního fondu nebo z rozpočtu obce, a to za obdobných podmínek
a v obdobné výši jako zaměstnancům obce.
Ze strany zaměstnavatele (města Příbram) jsou zaměstnancům zařazeným do Městského úřadu
Příbram a zaměstnancům města Příbram (dále jen „zaměstnanci") poskytována plnění, které vyplývají
z uzavřené Kolektivní smlouvy, která, mimo jiné, stanoví, že zaměstnavatel vytváří pro tyto účely
sociální fond.
Tvorba a hospodaření sprostředky sociálního fondu vyplývají zustanovení g 224 a násl. zák. č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce") a dále je
upraveno vnitřní směrnicí: Směrnice č. 4/2005 o tvorbě a hospodaření s prostředky sociálního fondu,
ve znění pozdějšlch dodatků.
Výše uvedeným zaměstnancům jsou dále dle 5 156 a násl. zákoníku práce poskytovány cestovní
náhrady, kdy další podrobnosti kobecným ustanovením zákoníku práce jsou specifikovány vnitřním

předpisem zaměstnavatele.
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