DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště,
které se koná dne 25.1.2016
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
města a nečlenů zastupitelstva města (tzn. předsedy komisí, členy komisí
a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města)

Důvod předložení:
Dne 13.04.2015 schválilo Zastupitelstvo města Uherské Hradiště usnesením č. 49/4/ZM/2015/Veřejný,
odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města a nečlenů zastupitelstva města.
Vláda ČR na svém zasedání dne 14. prosince 2015 usnesením č. 1024 schválila nařízení vlády
č. 352/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, a to s účinností od 1.1.2016. Tato novela mění stávající nařízení vlády pouze
v přílohách (č. 1, č. 2 a č. 3), které stanoví jednotlivé kalkulační prvky pro výpočet konkrétní výše
měsíční odměny. Částky uvedené v těchto přílohách byly zvýšeny o 3 %.
Pro město Uherské Hradiště je platná příloha č. 1 tohoto nařízení.
Z těchto
důvodů
navrhujeme
předložit
zastupitelstvu
města
č. 49/4/ZM/2015/Veřejný a předložit ke schválení následující návrh.

ke

zrušení

usnesení

Základní fakta:
Pro neuvolněné členy zastupitelstva města, kteří vykonávají funkci člena zastupitelstva města a rady
města, je navrhováno stanovit vyplácení odměn v maximální výši dle výše uvedeného nařízení.
Konkrétní částky jsou uvedeny v tabulce:
funkce
člen zastupitelstva města
člen rady města

částka

příplatek

celkem
Kč/měsíc

původní výše

544 Kč

384 Kč

928 Kč

901 Kč

2 335 Kč

384 Kč

2719 Kč

2 640 Kč

Pro neuvolněné členy zastupitelstva města, kteří vykonávají funkci předsedy výboru/komise, člena
výboru/komise je navrhováno navýšit vyplácené odměny takto (navýšení o 3 %):
funkce
předseda výboru/komise
člen komise pro nakládání s majetkem
města
člen - ostatní komise/výbor

maximální výše
odměn
2 506 Kč

volební období 20142018, Kč/měsíc

původní výše

1 833 Kč

1 780 Kč

1 269 Kč

1 232 Kč

469 Kč

455 Kč

2 143 Kč

Při souběhu výkonu dvou či více funkcí (z uvedeného výčtu: člena zastupitelstva města, člena rady
města, předsedy výboru nebo komise, člena výboru nebo komise, člena komise pro nakládání
s majetkem města) se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva města poskytne jako součet
měsíčních odměn stanovených pro jednotlivé funkce ve výše uvedených tabulkách.
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Stejná výše odměn je navrhována i pro předsedy, místopředsedy a členy komise – nečleny
zastupitelstva města.
V souladu s § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění může zastupitelstvo města
rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva
obce, za výkon funkce členů výborů.
Zákonem není upraveno poskytování peněžitých plnění pro fyzické osoby, které vykonávají funkce
členů komisí rady obce. Není stanovena ani forma peněžitého plnění.
Zastupitelstvu města je předložen k projednání návrh na navýšení poskytovaných finančních odměn
pro nečleny zastupitelstva města, kteří vykonávají funkce předsedy komise, člena výboru, člena
komise analogicky dle nařízení vlády, tzn. ve stejné výši, jako u neuvolněných členů zastupitelstva
města, kteří vykonávají uvedené funkce.
Návrh odměn pro nečleny zastupitelstva města:
funkce
předseda komise/výboru
člen/členka komise/výboru

maximální výše
odměn

návrh pro volební
období 2014-2018

původní výše

2 506 Kč

1 833 Kč

1 780 Kč

2 143 Kč

469 Kč

455 Kč

Zpracoval:
Ing. Jana Kozelková
odbor organizační správy a informatiky, organizační oddělení
Příloha:
Novelizovaná příloha č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
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