
Pořadové číslo:  2/7 

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 15.11.2018 

Návrh pro 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 11. 2018 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Petr Mlčoch, tajemník magistrátu města Přerova 

Bc. Radek Kuchta, vedoucí oddělení 

Název návrhu: 

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. v) 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 za výkon funkcí předsedů a členů 

výborů ZM a za výkon funkcí předsedů a členů komisí RM ve výši pro předsedu výboru ZM 

a předsedu komise RM 2.490 Kč a pro člena výboru ZM a člena komise RM 600 Kč. V 

případě souběhu výkonu funkcí náleží předsedům a členům výborů ZM a předsedům a 

členům komisí RM, kteří nejsou členy ZM, peněžité plnění ve výši souhrnu peněžitých plnění 

pro jednotlivé funkce. 

 

2. stanovuje, že uvedené peněžité plnění bude poskytováno ode dne zvolení do funkce. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova  

Rada města Přerova na své 1. schůzi konané dne 8.11.2018  usnesením č. 16/1/10/2018 podala 

Zastupitelstvu města Přerova návrh, aby schválilo ve smyslu § 84 odst. 2 písm. v) 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 za výkon funkcí předsedů 

a členů výborů ZM a za výkon funkcí předsedů a členů komisí RM ve výši pro předsedu výboru ZM a 

předsedu komise RM 2.490 Kč a pro člena výboru ZM a člena komise RM 600 Kč a stanovilo, že 

uvedené peněžité plnění bude poskytováno ode dne zvolení do funkce. V případě souběhu výkonu 



funkcí náleží předsedům a členům výborů ZM a předsedům a členům komisí RM, kteří nejsou členy 

ZM, peněžité plnění ve výši souhrnu peněžitých plnění pro jednotlivé funkce.  

  

 

Kancelář primátora, Kancelář tajemníka 

Souhlasí s návrhem usnesení. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvu obce přísluší podle § 84 odst. 2 písmeno v) zákona o obcích rozhodovat o peněžitých 

plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkcí 

členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce. Navrhuje se přiznat těmto fyzickým osobám peněžitá 

plnění ve stejné výši, jako v předcházejícím volebním období, to je 2.490 Kč pro předsedu výboru a 

předsedu komise a 600 Kč pro člena výboru a člena komise. Dále se navrhuje, aby peněžitá plnění 

byla poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. V případě souběhu výkonu funkcí se navrhuje 

poskytovat peněžitá plnění ve výši souhrnu schválených peněžitých plnění pro jednotlivé funkce.  

  

  

Poskytování peněžitých plnění v případě souběhu funkcí až do výše souhrnu jednotlivých odměn se 

navrhuje na základě zkušeností z minulého volebního období.  

  

V návrhu rozpočtu na rok 2019 se s celkovou částkou na peněžitá plnění počítá v rozsahu, který 

odpovídá rozsahu částky v rozpočtech v uplynulých letech volebního období.  

 

 


