
Město Příbram Pro 'ednání ZM
odbor: vnitřních věcí dne: 13.03.2023

Název bodu jednání:
Odměňování pro předsedy a členy komisí RM a výborů ZM města, kteří nejsou členy Zastupitelstva města
Příbram

Předkládá: Rada města Příbram

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

Projednáno: v Radě města Příbram dne 06.02.2023, R.usn.č.0109l2023,

TextusneseníRM: Rada |. doporučuje ZM

schválit odměnu pro předsedy komisí města Příbram, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Příbram,

ve výši 2 568,— Kčlměsíc a odměnu pro členy komisí RM a výborů ZM (vyjma osadních výborů), kteří nejsou

členy Zastupitelstva města Příbram, ve výši 300,- Kč za zasedání stím, že maximální výše odměny

nepřesáhne částku 2 700 Kčlrok. Odměna se bude vyplácet za kalendářní pololetí, a bude poskytována

s účinností od 01.04.2023, docházka za první čtvrtletí nebude zohledněna.

Napsal: Jitka Behúnová, MBA
-

Návrhy na usnesení:

1)ZM schvaluje

odměnu pro předsedy komisí města Příbram, kteří nejsou členy Zastupitelstva mesta Příbram, ve výši 2 568,—

Kč/měslc a odměnu pro členy komisi RM 3 výborů ZM (vyjma osadních výborů), kteří nejsou členy

Zastupitelstva města Příbram, ve výši 300,- Kč za zasedání s tím, že maximální výše odměny nepřesáhne
částku 2 700 Kč/rok. Odměna se bude vyplácet za kalendářní pololetí, a bude poskytována s účinností od

01.04.2023, docházka za první čtvrtletí nebude zohledněna.

Důvodová zpráva:

Předložený materiál se týká odměn pro předsedy a členy komisí a výborů města, kteří nejsou členy

Zastupitelstva města Příbram.

Pokud jsou předsedové a členové výborů členy 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 nařlzenl 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 zákona

128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízení), 5 84 odst. 2 písm. v), dle něhož je zastupitelstvu obce vyhrazena

pravomoc rozhodovat o peněžitých plneních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy

zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce. Jakou formou se tato

peněžitá plnění mohou poskytovat, zákon o obcích nespeciňkuje.
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Zákon o obcích nestanoví žádná další pravidla pro odměňování těchto osob. Způsob odměňování fyzických
osob, které nejsou členy zastupitelstva obce, za tyto funkce stanoví zastupitelstvo. Záleží tedy výhradně na

jeho vůli.

Předsedy komisí a členy komisí a výborů, 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. ZM také stanoví, od kdy je odměna poskytována, retroaktivita se

nepřipouští.
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