Materiál číslo: 8

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 22.02.2016
Předkládá Rada města Tišnova
___________________________________________________________________________
Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.

Stanovení odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva města
Tišnova

Obsah materiálu
Anotace
Příslušná příloha NV

Příloha č. 1

Navrhované odměny pro neuvolněné zastupitele

Příloha č. 2

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
stanovuje
• měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva města
Tišnova, v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s novelou nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, s účinností
od 01.03.2016, dle přílohy č. ...... zápisu.
• že výše uvedené měsíční odměny se při souběhu funkcí sčítají, kromě funkce neuvolněného
místostarosty, v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna
náležet ode dne složení slibu.

Zpracováno dne 11.02.2016
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Zpracovatel

Mgr. Dvořáčková
Iva
tajemnice MěÚ

Právní garance

Garant

Bc. Dospíšil Jiří
starosta města

Anotace
Vláda ČR na svém zasedání dne 14.12.2015 schválila nařízení vlády (NV) č. 352/2015, kterým se mění
NV č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev obcí (uvolněných
i neuvolněných), s účinností od 1.1.2016.
Daná novela navyšuje měsíční odměny uvolněným i neuvolněným členům zastupitelstva obce cca
o 3 %. Uvolnění zastupitelé mají právní nárok na odměnu od účinnosti zákona, dochází k ní
automaticky a není třeba přijímat žádná usnesení, částka je stanovená ve výši, kterou stanoví
příslušné nařízení vlády, bez možnosti jakéhokoliv „odchýlení“.
U neuvolněných členů zastupitelstva obce odměna může být poskytnuta (nemusí), její výše
a účinnost se odvíjí od vůle zastupitelstva, přičemž retroaktivita je nepřípustná.

Tento materiál byl schválen na schůzi Rady města Tišnova č. 4/2016, konané dne 03.02.2016.

Příloha č. 2

Odměny pro neuvolněné členy
Zastupitelstva města Tišnova od 01.03.2016
Odměny jsou poskytovány v souladu s novelou NV č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, tj. ve znění NV č. 352/2015 (navýšení cca o 3,- %).

Rozmezí dle
novely NV
č. 37/2003 Sb.

Schválené
částky od
10.11.2014

Schválené
částky od
01.06.2015

Navrhované
částky od
01.03.2016

neuvolněný
místostarosta města

0 – 30 773 Kč

21 800,- Kč

22 563,- Kč

23 240,- Kč

člen zastupitelstva města

0-

703 Kč

660,- Kč

683,- Kč

703,- Kč

člen výboru ZM, komise
RM nebo zvláštního
orgánu

0 - 1 471 Kč

500,- Kč

518,- Kč

534,- Kč

předseda výboru ZM,
předseda komise RM

0 - 1 663 Kč

1 560,- Kč

1.615,- Kč

1 663,- Kč

člen rady města

0 - 2 036 Kč

1 910,- Kč

1977,- Kč

2 036,- Kč

Funkce

•

Výše uvedené měsíční odměny se při souběhu funkcí sčítají, kromě funkce
neuvolněného místostarosty, v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

•

Měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou
poskytovat ode dne 01.03.2016.

•

V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet
ode dne složení slibu.

