
Pořadové číslo:  23/9 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 5.12.2016 

Návrh pro 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 12. 12. 

2016 

Zpravodaj:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Navrhovatel:  Mgr. Vladimír Puchalský, primátor města Přerova 

Zpracovatel:  Mgr. Petr Mlčoch, tajemník magistrátu města Přerova 

 

Název návrhu: 

Návrh na stanovení výše paušální částky, která přísluší v roce 2017 jako náhrada 

výdělku, ušlého některým členům Zastupitelstva města Přerova v souvislosti s výkonem 

jejich funkce 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

stanovuje ve smyslu § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném 

poměru paušální částku, která přísluší v roce 2017 jako náhrada výdělku, ušlého v souvislosti s 

výkonem jejich funkce ve výši 250,- Kč za jednu hodinu výkonu funkce v rozsahu a za podmínek 

uvedených v důvodové zprávě. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Kancelář tajemníka 

souhlasí s návrhem na usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru 

(například osoby samostatně výdělečně činné, apod.) město poskytuje náhradu výdělku, ušlého v 

souvislosti s výkonem jejich funkce paušální částkou, jejíž výši stanoví zastupitelstvo pro příslušný 

kalendářní rok. Pro rok 2016 byla stanovena částka 250,- Kč za hodinu výkonu funkce. 

  

Pro rok 2017 se navrhuje stejná částka, to je Kč 250,- za jednu hodinu výkonu funkce. Uvedení 

zastupitelé budou paušál fakturovat na základě potvrzení o účasti na zasedání zastupitelstva, rady, 



výboru, komise, zvláštního orgánu, nebo i na dalších jednáních, na která byli vysláni městem z titulu 

výkonu funkce člena ZM, maximálně však 8 hodin v jednom dni. Pro zjednodušení administrativy jak 

zastupitelů, tak i statutárního města Přerova se doporučuje i z hlediska plynulého čerpání rozpočtu 

fakturovat tyto nároky nejlépe 1 x měsíčně, nejméně však 1 x za čtvrt roku. 

  

Rada města Přerova tento návrh projednala a doporučila ZM ke schválení na 57. schůzi dne 

24.11.2016 usnesením č. 2203/57/11/2016. 

  

V návrhu rozpočtu na rok 2017 je možnost tohoto plnění zahrnuta.  

 

 


