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Předloha pro 2. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 29. 12. 
2014

Předkladatel: Mgr. VLADIMÍR PUCHALSKÝ, primátor města Přerova

Zpracovatel: Mgr. JARMILA JEMELÍKOVÁ, vedoucí oddělení personálního a 
lidských zdrojů

Název materiálu:

Návrh na stanovení výše měsíčních peněžitých plnění předsedům a členům výborů 
Zastupitelstva města Přerova a předsedům a členům komisí Rady města Přerova, kteří 
nejsou členy Zastupitelstva města Přerova a dne, od kterého jim bude peněžité plnění 
poskytováno

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) poskytování měsíčních peněžitých 
plnění občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Přerova (dále jen ZM) za 
výkon funkcí předsedy výboru ZM ve výši 2.490 Kč a člena výboru ZM ve výši 600 
Kč. V případě souběhu výkonu funkcí náleží předsedům a členům výborů, kteří 
nejsou členy ZM, peněžité plnění ve výši souhrnu peněžitých plnění pro jednotlivé 
funkce, a to i v případě souběhu výkonu příslušné funkce s výkonem funkce předsedy 
nebo člena komise Rady města Přerova (dále jen RM).

2. schvaluje ve smyslu § 84 odst. 1 zákona o obcích poskytování měsíčních peněžitých 
plnění občanům, kteří nejsou členy ZM za výkon funkcí předsedy komise RM ve výši 
2.490 Kč a člena komise RM ve výši 600 Kč. V případě souběhu výkonu funkcí 
náleží předsedům a členům komisí RM, kteří nejsou členy ZM, peněžité plnění ve 
výši souhrnu peněžitých plnění pro jednotlivé funkce, a to i v případě souběhu 
výkonu příslušné funkce s výkonem funkce předsedy nebo člena výboru ZM.

3. stanovuje , že peněžité plnění bude poskytováno ode dne zvolení nebo jmenování do 
příslušné funkce.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:



Kancelář primátora, Odbor vnitřní správy, Rada města Přerova

souhlasí s návrhem na usnesení.

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvu obce přísluší podle § 84 odst. 2 písmeno u) zákona o obcích rozhodovat o 
peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, 
za výkon funkcí předsedů a členů výborů. Navrhuje se přiznat těmto fyzickým osobám 
peněžitá plnění ve stejné výši, jako neuvolněným členům zastupitelstva v obdobných 
funkcích, to je 2.490 Kč pro předsedu výboru ZM a 600 Kč pro člena výboru ZM. V případě 
souběhu výkonu funkcí se navrhuje poskytovat peněžitá plnění ve výši souhrnu schválených 
peněžitých plnění pro jednotlivé funkce, a to i v případě souběhu s výkonem funkce předsedy 
nebo člena komise RM.

V souladu s § 84 odst. 1 zákona o obcích může zastupitelstvo rozhodnout i o peněžitých 
plněních pro další fyzické osoby – předsedy a členy komisí RM. Navrhuje se, aby stejně jako 
členům zastupitelstva nebo členům výborů ve vyjmenovaných funkcích byla schválena 
peněžitá plnění ve stejné výši, jako neuvolněným členům zastupitelstva a členům výborů v 
obdobných funkcích, to je 2.490 Kč pro předsedu komise a 600 Kč pro člena komise. Dále se 
navrhuje, aby peněžitá plnění byla poskytována ode dne jmenování do příslušné funkce. V 
případě souběhu výkonu funkcí se navrhuje poskytovat peněžitá plnění ve výši souhrnu 
schválených peněžitých plnění pro jednotlivé funkce, a to i v případě souběhu s výkonem 
funkce předsedy nebo člena výboru ZM.

Obdobně jako u členů ZM se navrhuje poskytovat výše uvedená peněžitá plnění ode dne 
zvolení nebo jmenování do funkce. 

Poskytování peněžitých plnění v případě souběhu funkcí až do výše souhrnu jednotlivých 
odměn se navrhuje na základě zkušeností z minulého volebního období, kdy například člen 
kontrolního výboru a člen investiční komise pobíral pouze jednu odměnu za obě funkce, 
přitom se jednalo o činnost v obou orgánech velmi náročnou na čas. Přitom neměl takový 
občan nárok na paušální náhradu ušlého výdělku a docházel 
i do výběrových komisí bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

Podle usnesení 4. schůze RM ze dne 4. 12. 2014, která jmenovala předsedy a členy komisí 
rady a navrhuje zvolit předsedy a členy výborů zastupitelstva, došlo by v případě zvolení 
navrhovaných předsedů a členů výborů na dnešním ZM k souběhu výkonu funkcí prozatím 
pouze u čtyř občanů takto:

1. členství v komisi pro občanské záležitosti s členstvím v kontrolním výboru 
2. výkon funkce předsedy komise pro otevřenou radnici s členstvím v redakční radě 
Přerovských listů
3. členství v komisi pro projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech a pro 
hospodaření s obecními byty s členstvím v hospodářském výboru
4. členství v komisi pro projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech a pro 
hospodaření s obecními byty s členstvím ve výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu.

V budoucnosti může dojít ještě k souběhu s výkonem funkcí v místních výborech, jejichž 



činnost je naprosto specifická. U takového souběhu byla odměna ve výši souhrnu odměn 
možná i v minulém volebním období, a to i u zastupitelů.

V návrhu rozpočtu na rok 2015 se s celkovou částkou na peněžitá plnění počítalo v rozsahu, 
který odpovídá rozsahu částky v rozpočtech v uplynulých letech volebního období. 

Pro srovnání uvádíme počet funkcí, které vykonávaly fyzické osoby, které nebyly členy ZM 
ke konci minulého období a počet schválených i navrhovaných funkcí dle usnesení 4. schůze 
RM, včetně počtu členů místních výborů, schválených ustavujícím zastupitelstvem:

rok 2014 rok 2015

předsedové komisí a výborů 17 16
členové komisí a výborů 130 131 


