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Město Příbram Pro 'ednání ZM
odbor: vnitřních věcí _dne:16.01.2023

Název bodu jednání:
Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města

Předkládá: Rada města Příbram

Zpracoval: Mgr. Ivana Novotná-Kuzmova', Dis., vedoucí OW

Projednáno: v Radě města Příbram dne 27.12.2022, R.usn.č.1216/202 ,

Text usnesení RM: Rada |. d o p o r u č uj e ZM

1) schválit částečnou revokaci —změnu Usn.26/2022/ZM ze dne 07.11.2022, bodu 1), kterým se stanovila
výše odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva města.

2) stanovit v souladu se zákonem 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) s š 72, 5 74 odst. 3 a 5 84
odst. 2 písm. n), v platném znění neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce odměny za měsíc
v následujících částkách:

- člen rady: 11 301 Kč,
- předseda výboru/komise: 5 651 Kč
- člen výboru/komise: 4 709 Kč
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 2 826 Kč

Odměna bude poskytována s účinností od 16.01.2023. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný
mandát člena zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složen! slibu.
V případě budoucích změn v obsazeníjednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do
příslušné funkce.

!|. U k | á d á
OW zařadit uvedený materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 16.01.2023

Napsal: Jitka Behúnová, MBA
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funkce.



Důvodová zpráva:

Materiál je předkládán v návaznost! na nařlzenl vlády č. 415/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, s účinností od
01.01.2023.

Dle zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 9 72 odst. 2) může obec neuvolnénému členovi

zastupitelstva města (dále jen ZM) poskytovat za výkon funkce odměnu. Prováděcí právní předpis
(nařízení vlády č. 318/2017 Sb.) stanoví podle velikostních kategorií územnlch samosprávných celků
maximální výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva za měsíc.

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

Výše odměn neuvolněných funkcí ve velikostní kategorii ÚSC č. 8, tj. v obci s počtem obyvatel
od 20 001 do 50 000 platná od 01.01.2023

. , Rozpětí možné výše
Funkce rdaršgálcilgúná

vyše
zastupitelstvem

y schválené odměn v Kč

Člen rady 11 301 (viz sl. 7) 0 — 11 301

Předseda výboru .
zastu oitelstva, komise rad

5 651 (VIZ si. 8) “

Člen výboru zastupitelstva, .
komise rady

4 709 (Vlz sl. 9) 0 — 4 709

Člen zastupitelstva bez .
dalších funkcí

2 826 (vuz sl. 10) 0 — 2 826

Stanovit výši odměny neuvolněným členům ZM za měsíc je vyhrazeno zastupitelstvu (5 84 odst. 2 písm.
n) zákona o obcích). ZM také stanovuje od kdy je odměna poskytována, retroaktivita se nepřipouští.

Součástí překládaného materiálu je nařízení vlády č. 415/2022 ze dne 30.11.2022, kterým se mění
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve
znění pozdějších předpisů viz příloha č. 1.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. listopadu 2022,

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

Vláda nařizuje podle 5 153 odst. 1 zákona městě Praze, ve znění zákona č. 626/2004 Sb. & 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., Čl. 1
POÍHCWS 98 zákonavč3129/2000va-7 o krajích (kraj- Příloha k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši
ske zrčzení), VC znem zalkom s

231/2002 Sb-1 za- odměn členů zastupitelstev územních samospráv-
kona c. 626/2004 Sb. a zakona c. 99/2017 Sb., a po— ných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.
dle 5 120 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním a nařízení vlády č. 338/2019 Sb., zní:
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Čl. 11

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:

Mgr. Bc. Rakušan v. r.


