
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

1.  zasedání zastupitelstva města dne: 27. 1. 2011 

Bod pořadu jednání:       

Návrh na stanovení výše měsíčních odměn  

- neuvolněným členům Zastupitelstva města Liberec za výkon funkce člena rady města, 
předsedy výboru nebo komise rady města a za výkon funkce člena výboru, komise nebo 
zvláštního orgánu rady města; 

- občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Liberec, za výkon funkce předsedy 
komise rady města nebo zvláštního orgánu rady města a za výkon funkce člena výboru, 
komise rady nebo zvláštního orgánu rady města.  

 

 

Zpracoval: Miroslav Křepel, vedoucí personálního oddělení, pověřený 
zastupováním funkce tajemníka MML 

odbor, oddělení: kancelář tajemníka, personální oddělení 

telefon: 48 524 761 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru       

Projednáno: Radou města Liberec na jejím 1. zasedání dne 18. 1. 2011 

Poznámka: konzultováno s PhDr. Jaromírem Baxou, náměstkem primátora

Předkládá: 
 

Mgr. Jan Korytář v. r. 

primátor města 

     

   

Návrh usnesení 
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Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
 
s účinností od 1. ledna 2011 na období do 31. března 2011 
1) návrh výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Liberec za výkon 
funkcí člena rady města, předsedy výboru nebo komise rady města a za výkon funkcí člena 
výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu rady města, 
2) návrh výše měsíčních odměn občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Liberec, za 
výkon funkcí předsedy komise rady města nebo zvláštního orgánu rady města a za výkon 
funkcí člena výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu rady města 
tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě,  
tzn. ve výši souhrnu stanovených odměn za každou jednotlivou vykonávanou funkci, 
 
a  u k l á d á 
 
Mgr. Janu Korytářovi, primátorovi města, předložit Zastupitelstvu města Liberec na jeho 
březnovém zasedání návrh řešení dalšího poskytování těchto odměn za výkon funkcí v období 
od 1. dubna 2011. 
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Důvodová zpráva. 
 
Dle ustanovení § 72 zákona o obcích může být neuvolněným členům zastupitelstva obce za výkon 
funkce poskytnuta měsíční odměna. Její maximální výši stanoví prováděcí právní předpis, tj. nařízení 
vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
Měsíční odměna je peněžité plnění poskytované měsíčně podle druhu vykonávané funkce a podle po-
čtu obyvatel obce ve výši a za podmínek, které stanoví prováděcí právní předpis (§ 73 odst. 1 zákona o 
obcích). Měsíční odměnu tvoří pevná složka, k níž se přičte příplatek podle počtu obyvatel obce. Sta-
novení výše měsíční odměny neuvolněnému členovi zastupitelstva schvaluje zastupitelstvo obce (§ 84 
odst. 2 písm. n/ zákona o obcích), přičemž nesmí být překročena maximální výše odměny daná prová-
děcím předpisem, aktuálně nařízením vlády č. 375/2010 Sb., kterým se od 1.1.2011 mění nařízení 
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpi-
sů. Dle ustanovení § 77 odst. 2 zákona o obcích se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce 
poskytuje ode dne, který stanoví zastupitelstvo obce. Nelze ji však poskytnout se zpětnou platností.   
Odměny neuvolněným členům zastupitelstva se poskytují podle ustanovení § 2 tohoto nařízení vlády: 

§ 2 

Měsíční odměna neuvolněným členům zastupitelstev 

 (1) Neuvolněným členům zastupitelstev může být poskytnuta měsíční odměna až do výše 
stanovené v přílohách č. 1, 2 a 3. 

  (2) Měsíční odměna se poskytuje ode dne, který stanoví zastupitelstvo. 

Pokud neuvolněný člen zastupitelstva vykonává funkci ve svém volném čase vedle svého zaměstnání 
nebo jiné výdělečné činnosti, není odměna za výkon této funkce stanovena jako nárok, ale platné 
předpisy pouze umožňují, aby tuto odměnu bylo možno neuvolněným členům zastupitelstva přiznat. A 
to až do výše, kterou platné nařízení vlády stanoví ve formě maximálního limitu jednotlivých složek 
odměny vč. příplatku podle počtu obyvatel takto:  

Výše stanovené měsíční odměny za výkon funkce: 
člena rady předsedy výboru 

nebo komise 
rady 

člena výboru, 
komise rady 

nebo zvláštního 
orgánu obce 

člena  
zastupitelstva 

Příplatek podle počtu 
obyvatel poskytovaný 
k uvedeným měsíčním 

odměnám 

Neuvolněný člen 
Zastupitelstva 
města Liberec 

max. 4.342,- Kč max. 3.107,- Kč max. 2.822,- Kč max. 1.064,- Kč max. 627,- Kč 

Rada města na svém 2. zasedání dne 18. 1. 2011 navrhla stanovit výši měsíčních odměn za výkon 
funkcí neuvolněným členům Zastupitelstva města Liberec od 1. ledna 2011 takto:  

Výše stanovené měsíční odměny za výkon funkce: 
člena rady předsedy výboru 

nebo komise 
rady 

člena výboru, 
komise rady 

nebo zvláštního 
orgánu obce 

člena  
zastupitelstva 

Příplatek podle počtu 
obyvatel poskytovaný 
k uvedeným měsíčním 

odměnám 

Neuvolněný člen 
Zastupitelstva 
města Liberec 

3.780,- Kč 2.700,- Kč 1.000,- Kč 910,- Kč 540,- Kč 

Na základě platných právních předpisů lze při souběhu výkonu různých funkcí po odsouhlasení zastu-
pitelstvem poskytovat odměny až do výše souhrnu odměn (§ 77 odst. 3 písm. b/ zákona o obcích) za 
jednotlivé vykonávané funkce.  
 

Navrhovaná výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Liberec se doporučuje 
ve stejném rozsahu uplatnit též u občanů, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Liberec, jako 
peněžité plnění za výkon funkcí předsedy komise rady města nebo zvláštního orgánu rady města 
a za výkon funkcí člena výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu rady města (podle písemné-
ho stanoviska odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra je takový postup možný). 
V podmínkách statutárního města Liberec při započtení navrhované výše odměn pro členy i nečleny 
zastupitelstva města, by se potřebný objem prostředků na tyto odměny zvýšil oproti schválenému roz-
počtu na rok 2011 cca o 214.000,- Kč měsíčně (vč. povinného odvodu zdravotního pojištění). Finanční 
prostředky k pokrytí této částky jsou v rozpočtu nyní k dispozici pouze na období tří měsíců. Poté by 
tedy muselo zároveň dojít k navýšení příslušné rozpočtové položky. 


