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K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 11.12.2017
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 a členy/předsedy výborů/komisí/zvl. orgánů města Tišnova

Obsah materiálu
Anotace
Vývoj odměn neuvolněných zastupitelů od roku 2014 a návrh od roku 2018

Příloha č. 1

Stanovení odměn pro neuvolněné členy ZM od 1.1.2018

Příloha č. 2

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
stanovuje
měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce, v souladu
s § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění novely č. 99/2017 Sb. a
v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, a to v následujících částkách:
• místostarosta:
29. 250,- Kč
• člen rady města:
4.200,- Kč
• předseda výboru/komise/zvl. orgánu obce:
2 500,- Kč
• člen výboru/komise/zlv. orgánu obce:
1 700,- Kč
• člen zastupitelstva bez dalších funkcí:
850,- Kč
Měsíční odměny budou poskytovány s účinností od 1.1.2018. V případě nástupu
náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva města bude odměna poskytována
ode dne složení slibu.
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode
dne zvolení do příslušné funkce.

stanovuje
že v případě souběhu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města se stanovuje
odměna jako souhrn odměn za výkon funkcí a to člena rady města a předsedy
výboru/komise/zvl. orgánu obce a člena výboru/komise/zvl. orgánu obce a to za
předpokladu, že do souhrnné odměny jsou zahrnuty maximálně 3 odměny (i stejného
druhu) za výkon vyjmenovaných funkcí s nejvyšší částkou/částkami schválenou
Zastupitelstvem města Tišnova, v souladu s § 74, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění novely č. 99/2017 Sb.
schvaluje
uvolněným členům zastupitelstva města poskytování dalších plnění v souvislosti
s výkonem funkce, v souladu s § 80 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění novely č. 99/2017 Sb., obdobně jako zaměstancům v hlavním pracovním poměru,
v souladu s Pravidly tvorby a poskytování finančních prostředků ze sociálního fondu
města Tišnova, vždy v platném znění těchto pravidel, s účinností od 1.1.2018.
rozhoduje
o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, kteří nejsou členy uzastupitelstva
města, za výkon funkce:
a) člena výboru/komise města , a to ve výši 200,- Kč (jednorázově za uplynulý
kalendářní rok, vždy v lednovém výplatním termínu),
b) člena zvláštního orgánu města, a to ve výši 600,- Kč, (ve výplatním termínu a to do
10. dne následujícího měsíce) ,
c) předsedy výboru/ komise nebo zvláštního orgánů města, a to ve výši 1.500,- Kč
(jednorázově za uplynulý kalendářní rok, vždy v lednovém výplatním termínu),
a to vždy za každou jednotlivou účast na jednáních v příslušném výboru/komisi nebo
zvláštním orgánu města a to s účinností od 1.1.2018.
Odměna členům i předsedům komisí/výborů/ zvl. orgánů se poskytuje na základě
podkladů předložených tajemníky výborů/komisí nebo předsedy zvláštních orgánů města,
v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění novely č. 99/20017 Sb.

Zpracováno dne 01.12.2017
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Anotace
Od 1. ledna 2018 nabývá účinnosti zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dochází tak
k výrazné změně koncepce odměňování zastupitelů. Novela č. 99/2017 Sb. přináší zejména
sjednocení dosavadní právní úpravy a principů odměňování členů zastupitelstev obcí, krajů
a hlavního města Prahy a dalších souvisejících právních záležitostí. Konkrétní výše odměn
pro jednotlivé kategorie členů zastupitelstev jsou zakotveny v nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,
o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků a to v jediné tabulce pro
všechny územně samosprávné celky.
Obecně novela pro účely odměňování členů zastupitelstev rozděluje obce a kraje do nových
velikostních kategorií a zakotvuje odměny zpravidla na celé volební období (vychází z počtu
obyvatel k rozhodnému dni po celé funkční období). Nově jsou omezeny možnosti kumulace
odměn při výkonu více funkcí a dále dochází také ke sjednocení právní úpravy odchodného
v souvislosti se zánikem mandátu člena zastupitelstva (a to jak při skončení funkčního
období, tak i v jeho průběhu) nebo při odvolání člena zastupitelstva ze zákonem stanovené
funkce a vzdání se takové funkce v průběhu funkčního období ve výši určeného násobku
měsíční odměny (s přiměřeným rozlišením podle délky výkonu funkce). Významnou změnu
představuje i znovuzavedení institutu mimořádné odměny a naopak novela nepřipouští
poskytování peněžitých darů nebo darů peněžité hodnoty v souvislosti s výkonem funkce.
Novinkou od 1.1.2018 je vyhrazená pravomoc zastupitelstva obce rozhodovat o peněžitých
plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon
funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce - v § 84, odst.2 vloženo nově písmeno
v).

Vývoj schválených měsíčních odměn pro neuvolněné členy
Zastupitelstva města Tišnova od roku 2014
a navrhované částky od roku 2018

Funkce

neuvolněný
místostarosta
města
člen rady města
předseda výboru
ZM, předseda
komise RM/ zvl.
orgánu
člen výboru ZM,
komise RM nebo
zvláštního
orgánu
člen
zastupitelstva
města

Schválené
částky od
10.11.2014

Schválené Schválené Schválené Max. výše
částky od částky od částky od odměny od
01.06.2015 01.03.2016 06.02.2017 01.01.2018

Navrhované
částky od
01.01.2018

21 800,- Kč

22 563,- Kč 23 240,- Kč 25 732,- Kč 33 210,- Kč

29 250,- Kč

1 910,- Kč

1 560,- Kč

500,- Kč

660,- Kč

1977,- Kč

2 036,- Kč

2 117,- Kč

7 380,- Kč

4 200,- Kč

1.615,- Kč

1 663,- Kč

1 729,- Kč

3 690,- Kč

2 500,- Kč

534,- Kč

765,- Kč

3 075,- Kč

1 700,- Kč

703,- Kč

731,- Kč

1 845,- Kč

850 Kč

518,- Kč

683,- Kč

