
Pořadové číslo:  1/9 

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 29.10.2018 

Návrh pro ustavující zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne        

5. 11. 2018 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, člen Zastupitelstva města Přerova 

Navrhovatel:  Ing. Petr  Měřínský, člen Zastupitelstva města Přerova 

Zpracovatel:  Mgr. Petr Mlčoch, tajemník 

Název návrhu: 

Návrh na stanovení výše měsíčních odměn a dne, od kterého bude poskytována odměna 

neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova.   

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. stanovuje podle § 72 a § 84 odst. 2 písmeno n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva 

města Přerova ve výši dle sloupce č. 1 přílohy č. 1 důvodové zprávy podle jednotlivých 

funkcí; vykonává-li člen Zastupitelstva města Přerova více funkcí, pak mu náleží jen odměna 

za funkci, za niž Zastupitelstvo města Přerova stanovilo nejvyšší odměnu. 

 

2. stanovuje podle § 72 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů poskytování měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města 

Přerova ode dne stanoveného ve sloupci č. 2 přílohy č. 1 důvodové zprávy u jednotlivých 

funkcí. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Kancelář primátora 

souhlasí s navrhovaným návrhem na usnesení. 

Důvodová zpráva: 

1. Vláda svým nařízením č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných 

celků stanovila výše odměn poskytovaných uvolněným zastupitelům obce, zastupitelstva městského 

obvodu nebo městské části statutárního města, zastupitelstva kraje, zastupitelstva hlavního města 

Prahy a zastupitelstva městské části hlavního města Prahy za měsíc a maximální výše odměn 

poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstva obce, zastupitelstva městského obvodu nebo 



městské části statutárního města, zastupitelstva kraje, zastupitelstva hlavního města Prahy a 

zastupitelstva městské části hlavního města Prahy za měsíc. 

Na základě § 72 zákona o obcích může obec neuvolněným členům zastupitelstva obce za výkon 

funkce poskytovat odměnu. V takovém případě se odměna poskytuje ode dne stanoveného 

zastupitelstvem obce, nejdříve však ode dne přijetí usnesení zastupitelstva obce, kterým odměnu 

stanovilo. V usnesení zastupitelstvo obce stanoví výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce 

za měsíc, a to částkou v celých korunách, přitom může přihlédnout k plnění individuálních úkolů, 

které jednotlivým neuvolněným členům zastupitelstva obce uložilo, a předem stanoveným způsobem k 

jejich účasti na jednání orgánů obce, jejichž jsou členy. Podle § 74 zákona o obcích v případě souběhu 

výkonu více funkcí může být neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytnuta odměna až do výše 

souhrnu odměn za tři různé funkce. Do tohoto souhrnu lze zahrnout pouze odměny za výkon funkce 

člena rady obce, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva, předsedy nebo člena komise rady obce 

anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce. Pokud zastupitelstvo obce nerozhodne o 

poskytnutí souhrnné odměny, náleží neuvolněnému členovi zastupitelstva obce odměna za funkci, za 

kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem obce. V minulém volebním období 

zastupitelstvo města schválilo podmínky pro poskytování odměny při souběhu funkcí tak, že v případě 

souběhu výkonu funkcí bude poskytována odměna ve výši souhrnu odměny člena zastupitelstva a 

odměny za výkon další vykonávané funkce; vykonává-li člen zastupitelstva více funkcí, pak se do 

souhrnu odměn zahrnuje jen jedna odměna za příslušné funkce, a to nejvyšší z nich. Od 1.1.2018 dle 

zákona o obcích nebylo možné do souhrnu odměn zahrnout odměnu za výkon funkce „řadového“ 

člena zastupitelstva, a zastupitelstvem bylo schváleno při souběhu funkcí a stávající odměny za výkon 

jednotlivých funkcí navýšit o odměnu „řadového“ člena zastupitelstva. Výše odměn se tak fakticky 

nezměnila. Navrhuje se ponechat výši odměn. 

  

V příloze č. 1 jsou v tabulce uvedeny maximální možné částky odměn pro jednotlivé funkce v 

zastupitelstvech statutárních měst dle nařízení vlády 318/2017 Sb., platné do 31.12.2018 a od 

1.1.2019. Dále pak ve sloupci č. 1 částky, které se navrhují schválit neuvolněným členům 

Zastupitelstva města Přerova dle jednotlivých funkcí. Dále pak příloha č. 1 obsahuje návrh na 

stanovení dne, od kterého by se příslušné odměny poskytovaly.  

  

  

2. Navrhuje se, aby odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova byly poskytovány ode 

dne, který je ve sloupci č. 2 přílohy č. 1 uveden u jednotlivých funkcí. 

  

Navrhované stanovení výše odměn neuvolněným členům ZM nebude mít dopad na rozpočet města. 

  

Příloha č. 1 – Návrh na stanovení odměn neuvolněným členům ZM.  

 

 


