
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
2. Zastupi te lstva města

konaného dne 10.12.2018

Odměňování samosprávných orgánů města

Problematika odměňování členů samosprávných orgánů města (členů rady města a komisí rady města, členů 
zastupitelstva města a výborů zastupitelstva města) je upravena v zákoně č. 128/2000 Sb.,  o obcích, v 
platném znění (§ 72 a násl.) a dále pak v prováděcím nařízení vlády č. 318/2017 Sb. (platí do 31.12.2018) a č. 
202/2018 Sb. (účinné od 1.1.2019) o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. S 
ohledem na rovnocenný přístup k odměňování jak členů zastupitelstva města (v komisích RM, výborech ZM) tak 
nečlenů zastupitelstva města (fyz. osob-občanů), kteří budou pracovat v komisích/výborech je 
navrhováno vyřešit současně a stejně odměňování jak členů zastupitelstva města tak i nečlenů (fyzických osob - 
občanů). S ohledem na to, že odměny byly stanoveny již v roce 2014 a nebyly na rozdíl od jiných měst dosud 
zvyšovány je navrhováno i zvýšení odměn. 

§ 72 a násl., § 84 odst. 2 písm. n), v) zákona o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje
v souladu s ust. § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2) písm. n) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění výši 
pravidelné měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Nového Města na Moravě za výkon 
funkce
a) člena zastupitelstva města ve výši 1000,- Kč s účinností od 1.1.2019, v případě nastoupení 
náhradníka pak bude odměna náležet ode dne složení slibu s tím, že u člena zastupitelstva města, 
který je oprávněn k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství se s 
přihlédnutím k časové náročnosti a četnosti obřadů, se zvyšuje jeho měsíční odměna o 700,- Kč/oddací 
den 
b) člena rady města ve výši 4000,-Kč s účinností od s účinností od 1.1.2019, v případě zvolení nového 
člena do tohoto orgánu města pak bude odměna náležet ode dne zvolení  
c) neuvolněného místostarosty města ve výši 8000,- Kč s účinností od 1.1.2019 
d) předsedy kontrolního výboru, finančního výboru zastupitelstva města zřízeného zastupitelstvem 
města ve výši 1900,-Kč s účinností od 1.1. 2019, nebo od prvého dne následujícího měsíce, ve kterém 
zastupitelstvo města v budoucnu rozhodne o zřízení výboru, nebo ode dne zvolení nového předsedy do 
tohoto orgánu obce
e) předsedy osadního výboru zastupitelstva města zřízeného zastupitelstvem města ve výši 1400,-Kč s 
účinností od 1.1. 2019, nebo od prvého dne následujícího měsíce, ve kterém zastupitelstvo města v 
budoucnu rozhodne o zřízení výboru, nebo ode dne zvolení nového člena do tohoto orgánu obce
f) člena výboru zastupitelstva města zřízeného zastupitelstvem města ve výši 300,-Kč s účinností od 1.1. 
2019, nebo od prvého dne následujícího měsíce, ve kterém zastupitelstvo města v budoucnu rozhodne o 
zřízení výboru, nebo ode dne zvolení nového člena do tohoto orgánu města s tím, že dle § 72 odst. 3 zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
g) předsedy komise rady města zřízené radou města v celkové výši 1400,- Kč s účinností od 1. 1.2019, 
nebo od prvého dne následujícího měsíce, ve kterém rada města rozhodne o zřízení komise, nebo ode dne 
zvolení nového předsedy do tohoto orgánu města 
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h) člena komise rady města zřízené radou města v celkové výši 300,- Kč s účinností od 1. 1.2019, nebo 
od prvého dne následujícího měsíce, ve kterém rada města rozhodne o zřízení komise, nebo ode dne 
zvolení nového člena do tohoto orgánu města

II. Zastupitelstvo města schvaluje
v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. v) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění výši pravidelné 
měsíční odměny fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města Nového Města na 
Moravě za výkon funkce předsedy/člena Radou města Nového Města na Moravě zřízených komisí a 
předsedy/člena Zastupitelstvem města Nového Města na Moravě zřízeného výboru, že podmínky a výše 
pravidelné měsíční odměny fyzické osoby, která není členem Zastupitelstva města Nového Města na 
Moravě a je předsedou/členem komise zřízené radou města nebo předsedou/členem výboru zřízeného 
zastupitelstvem města jsou ve volebním období 2018-2022 stejné jako pro neuvolněného člena 
zastupitelstva města vykonávajícího funkci předsedy/člena komise zřízené radou města nebo 
předsedy/člena výboru zřízeného zastupitelstvem města.

III. Zastupitelstvo města schvaluje
v návaznosti na ust. § 74 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném, v případě souběhu výkonu 
více funkcí bude neuvolněnému členovi zastupitelstva města i fyzické osobě, která není členem 
zastupitelstva města, poskytnuta odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce. Do tohoto 
souhrnu lze zahrnout pouze odměny za výkon funkce člena rady města, předsedy nebo člena výboru 
zastupitelstva města, předsedy nebo člena komise rady města.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Vyjádření: - RM na své 2. schůzi doporučila předložený návrh

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: Platná právní úprava  - nařízení vlády č. 318/2017 Sb. (platné 
pouze do 31.12.2018) a nařízení vlády č. 202/2018 Sb. (účinné 
od 1.1.2019) stanoví maximální výši odměn členů zastupitelstev 
obcí pro jednotlivé velikostní kategorie (NMNM spadá do 
kategorie obcí s počtem obyvatel 10001 až 20000) viz. přílohy. 
Ze stanovených odměn bude odváděno zdravotní pojištění (organizace 
4,5%, fyzická osoba pobírající odměnu 9%). V návrhu rozpočtu na rok 
2019 je rámcově kalkulována částka na navrhované odměňování, v 
závislosti zejm. na konečném počtu členů komisí, výborů a jejich 
personálním obsazení bude muset být případně aktualizována.
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O účasti členů komisí a výborů bude pravidelně informována RM i ZM.

Dle platného usnesení zastupitelstva města č. 23/2/ZM/2014 z 
roku 2014  byla dosud vyplácena celková odměna
- členům zastupitelstva města ve výši 500,- Kč/měsíc
- předsedům výborů ZM ve výši 800,- Kč/měsíc
- předsedům komisí RM ve výši 800/Kč/měsíc
- členům rady města ve výši 1900,- Kč/měsíc
- členům výborů ZM/komisí RM ve výši 0,- Kč/měsíc
- určení členové ZM jako oddávající ve výši 0,-Kč/měsíc

Materiál obsahuje: Příloha - NV č. 202/2018 Sb. příloha (Veřejná)
Příloha - NV č. 202/2018 Sb. úplné (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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