
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

4.  zasedání zastupitelstva města dne: 28. 4. 2011 

Bod pořadu jednání:       

Stanovení pravidel pro poskytování peněžitého plnění neuvolněným členům 
Zastupitelstva města Liberec při provádění sňatkových a občanských obřadů.  

 

 

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

odbor, oddělení: kancelář tajemníka, personální oddělen 

telefon: 48 524 3761 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru       

Projednáno: radou města na jejím 4. mimořádném zasedání dne 26. 4. 2011 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Martina Rosenbergová 

pověřena výkonem pravomocí primátora SML 

          

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
s účinností od 1. května 2011 radou města odsouhlasený návrh na stanovení pravidel pro po-
skytování peněžitého plnění neuvolněným členům Zastupitelstva města Liberec při provádění 
sňatkových a občanských obřadů ve výši dle důvodové zprávy. 
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D ů v o d o v á   z p r á v a 
Odměňování uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva obce se řídí zákonem č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; měsíční odměna je 
vyplácena za podmínek uvedených v nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon 
funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Odměna se vyplácí 
z rozpočtových prostředků obce, přičemž obec má povinnost vyplácet měsíční odměnu 
pouze ve vztahu k dlouhodobě uvolněným členům zastupitelstva obce (§ 71 zákona o ob-
cích).     

Postup při poskytování peněžitého plnění členům zastupitelstva města za provádění sňat-
kových a občanských obřadů obecně platný předpis neřeší. Neumožňuje ani se členy za-
stupitelstva města uzavírat k výkonu těchto činností dohody o pracích konaných mimo pra-
covní poměr, neboť předmětem těchto dohod nemůže být výkon činností spadajících do 
výkonu funkce člena zastupitelstva obce.  

Hospodaření s rozpočtem obce patří podle zákona o obcích do její samostatné působnosti. 
Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí pouze zákonem a právními předpisy vyda-
nými na základě zákona. Podle ustanovení § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může obec zřizovat peněžní 
fondy pro konkrétní účel nebo bez konkrétního účelu, přičemž počet a druh těchto fondů 
není zákonem stanoven. Při zřízení peněžního fondu musejí být zastupitelstvem obce 
schváleny zdroje tohoto fondu a stanovena pravidla pro poskytování finančních prostředků 
z fondu (okruh osob, výše příspěvku, jak často se bude příspěvek poskytovat apod.). Tako-
vý peněžní fond pak může být využíván mj. i na poskytování tzv. „ošatného“, a to jak pro 
zaměstnance, tak pro členy zastupitelstva obce.   

V rámci rozpočtu tajemníka magistrátu (garant 10-27, org. 10-2710, par. 6171, RP 5192) je 
schválena rozpočtová položka „Dispoziční fond“ (na rok 2011 ve výši 216.000 Kč). Tyto 
dispoziční prostředky jsou dosud využívány podle platné kolektivní smlouvy v případech, 
kdy existuje potřeba uspokojení sociálních, zdravotních a obdobných potřeb zaměstnanců 
SML. Zastupitelstvo města Liberec, které schválilo vytvoření a výši této rozpočtové polož-
ky, může rozhodnout o rozšíření jejího využití, tedy např. na poskytování „ošatného“ čle-
nům zastupitelstva města za provádění sňatkových a občanských obřadů. Uvedeným peně-
žitým plněním je tak možné kompenzovat členům zastupitelstva města související zvýšené 
náklady (ošacení a oděvní doplňky, doprava na místo, časová náročnost apod.).   

Neuvolněným členům Zastupitelstva města Liberec se navrhuje s platností od 1. květ-
na 2011 poskytovat za jeden realizovaný občanský nebo sňatkový obřad peněžité pl-
nění v jednotné výši 100,- Kč.   

Peněžité plnění bude vždy vypláceno za kalendářní měsíc, ve kterém člen zastupitelstva 
města sňatkový nebo občanský obřad realizoval. Výplatu peněžitého plnění zajistí perso-
nální oddělení v běžném výplatním termínu platném pro Statutární město Liberec na zá-
kladě písemných podkladů zpracovaných příslušným vedoucím odboru, který sňatkové a 
občanské obřady zajišťuje. 

Tento návrh byl odsouhlasen radou města na jejím 4. mimořádném zasedání dne 26. 4. 
2011.  

 


