
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

5.  zasedání zastupitelstva města dne: 26. 5. 2011 

Bod pořadu jednání:       

Schválení návrhu:  
1) na stanovení výše měsíčních odměn s účinností od 1. června 2011 do 30. června 2011 
- neuvolněným členům Zastupitelstva města Liberec za výkon funkce člena rady města, 
předsedy výboru nebo komise rady města a za výkon funkce člena výboru nebo komise 
rady města, 
- občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Liberec, za výkon funkce předsedy 
komise rady města a za výkon funkce člena výboru nebo komise rady města;  
2) na poskytnutí peněžitých darů jako ocenění práce pro Statutární město Liberec v 
období měsíců dubna a května 2011, 
- neuvolněným členům Zastupitelstva města Liberec za výkon funkce člena rady města, 
předsedy výboru nebo komise rady města a za výkon funkce člena výboru nebo komise 
rady města; 
- občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Liberec, za výkon funkce předsedy 
komise rady města a za výkon funkce člena výboru nebo komise rady města.   

 

 

 

Zpracoval: Miroslav Křepel, vedoucí personálního oddělení 

odbor, oddělení: KT, KTPE 

telefon: 48 524 3761 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

Projednáno: s Bc. Jiřím Šolcem, náměstkem primátorky 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Martina Rosenbergová v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec      
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Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
 
návrh odsouhlasený usnesením č. 375/2011 rady města ze dne 17. května 2011 na 
 

1) stanovení výše měsíčních odměn tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě, tzn. ve výši sou-
hrnu stanovených odměn za každou jednotlivou vykonávanou funkci, s účinností od 1. června 
2011 do 30. června 2011  

- neuvolněným členům Zastupitelstva města Liberec za výkon funkce člena rady města, před-
sedy výboru nebo komise rady města a za výkon funkce člena výboru nebo komise rady měs-
ta; 

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

2) poskytnutí peněžitých darů jako ocenění práce pro Statutární město Liberec v období měsí-
ců dubna a května 2011 ve výši dle důvodové zprávy 

- neuvolněným členům Zastupitelstva města Liberec za výkon funkce člena rady města, před-
sedy výboru nebo komise rady města a za výkon funkce člena výboru nebo komise rady měs-
ta; 

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

a  u k l á d á 
 
- Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit Zastupitelstvu města Liberec na jeho 
červnovém zasedání návrh řešení dalšího poskytování těchto odměn za výkon funkcí v období 
od 1. září 2011; 
- Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec, zajistit vyplacení schvá-
lených peněžitých darů ve výplatním období za měsíc červen 2011.   
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Důvodová zpráva 

 

Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 26/2011 byl s účinností od 1. ledna 2011 na období do 31. 
března 2011 schválen  

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 nebo ko-
mise rady, 

2) návrh výše měsíčních odměn občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Liberec, za výkon 
funkcí předsedy komise nebo rady města a za výkon funkcí člena výboru nebo komise rady města  

ve výši souhrnu stanovených odměn za každou jednotlivou vykonávanou funkci. 

S platností od 1. dubna 2011 již však zastupitelstvem města žádný další návrh odměňování nebyl 
schválen.  Porada vedení města proto dne 26. dubna 2011 rozhodla předložit na jednání rady a násled-
ně i zastupitelstva města v měsíci květnu 2011 nový návrh na úpravu stávajícího způsobu poskytování 
odměn a peněžitého plnění neuvolněným členům Zastupitelstva města Liberec za výkon funkce člena 
rady města, předsedy výboru nebo komise rady města a za výkon funkce člena výboru nebo komise 
rady města. Dále pak navrhla i stejný způsob odměňování občanů, kteří nejsou členy Zastupitelstva 
města Liberec, za výkon funkce předsedy komise rady města a za výkon funkce člena výboru nebo 
komise rady města. Již vykonanou práci členů i nečlenů Zastupitelstva města Liberec pro město 
v měsících dubnu a květnu 2011 pak navrhuje ocenit zpětně ve formě poskytnutí peněžitých darů dle § 
102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. To vše samozřejmě 
v závislosti na finančních možnostech rozpočtu statutárního města.  

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. Na základě platných právních předpisů lze při 
souběhu výkonu různých funkcí po odsouhlasení zastupitelstvem poskytovat odměny až do výše sou-
hrnu odměn (§ 77 odst. 3 písm. b/ zákona o obcích) za jednotlivé vykonávané funkce. Usnesením za-
stupitelstva města č. 26/2011 byly určeny nároky na měsíční funkční odměny neuvolněným členům 
Zastupitelstva města Liberec a ve stejném rozsahu též i občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva 
města Liberec, za jejich práci v komisích rady města a výborech zastupitelstva města do 31. března 
2011 takto:   
 

Výše měsíční odměny (peněžitého plnění) za výkon funkce: 
člena rady předsedy výbo-

ru zastupitelstva 
nebo komise 

rady 

člena výboru 
zastupitelstva 
nebo komise 

rady  

člena zastupi-
telstva 

Příplatek podle 
počtu obyvatel 
poskytovaný 

k uvedeným měsíč-
ním odměnám 

Neuvolnění členové zastu-
pitelstva města Liberec a 

občané města vykonávající 
funkce ve výborech ne-

bo komisích rady 3.780,- Kč 
Kč/1 funkci 

(max. 4342 Kč)

2.700,- Kč 
Kč/1 funkci  

(max. 3107 Kč)

1.000,- Kč 
Kč/1 funkci  

(max. 2822 Kč)

910,- Kč   
(max. 1064 

Kč) 

540,- Kč     
(max. 627 Kč) 

Podle metodiky Ministerstva vnitra není možné u členů zastupitelstva města za výkon kterékoliv z 
funkcí uplatnit jinou než měsíční sazbu odměny. Při uplatnění tohoto způsobu poskytování odměn 
členům i nečlenům zastupitelstva města činí celkové měsíční náklady cca 330.000 Kč (bez odvodu 
povinného zdravotního pojištění).  

Dále se navrhuje za období měsíců dubna a května 2011 poskytnout peněžité dary 1) neuvolněným 
členům Zastupitelstva města Liberec za výkon funkce člena rady města, předsedy výboru nebo komise 
rady města a za výkon funkce člena výboru nebo komise rady města, 2) občanům, kteří nejsou členy 
Zastupitelstva města Liberec, za výkon funkce předsedy komise rady města a za výkon funkce člena 
výboru nebo komise rady města za jejich práci pro Statutární město Liberec. Peněžité dary se navr-
huje poskytnout ve stejné výši, kterou by bývali v uvedeném období obdrželi jako odměnu za 
výkon funkce. Výplata všech peněžitých darů bude realizována spolu s nově stanovenými měsíč-
ními odměnami ve výplatním období za měsíc červen 2011. 
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Schválený rozpočet na rok 2011 v položce odměny členů zastupitelstev obcí činí 5.000.000 Kč, 
v položce povinné pojistné na sociální zabezpečení 900.000 Kč, v položce povinné pojistné na veřejné 
zdravotní pojištění 550.000 Kč a v položce ostatní povinné pojistné 16.000 Kč, tj. celkem 6.466.000 
Kč. Skutečné náklady na nárokové odměny všech uvolněných členů zastupitelstva města v roce 2011 
budou činit 4.300.000 Kč. K tomu povinné odvody úhrnem 1.480.000 Kč, tj. celkem 5.780.000 Kč. 

Z toho vyplývá, že ve stávajícím rozpočtu na poskytnutí odměn neuvolněným členům zastupitelstva 
města a občanům v komisích a výborech zbývá na celý rok celkem 686.000 Kč vč. povinného odvodu 
na zdravotní pojistné.     

Vzhledem ke skutečnosti, že měsíční náklady na pokrytí těchto odměn činí cca 360.000 Kč (vč. zdra-
votního pojištění), bude nutné v letošním roce najít v rozpočtu města cca 1.500.000 Kč na úhradu pe-
něžitého plnění pro období do konce měsíce června 2011. K pokrytí celého roku 2011 při zachování 
navrhovaného způsobu odměňování by se pak jednalo o navýšení stávajícího rozpočtu celkem o 
3.650.000 Kč. V případě, že poskytování peněžitého plnění za výkon funkcí neuvolněných členů za-
stupitelstva města a občanů v komisích a výborech nebude realizováno v období letních měsíců čer-
vence a srpna 2011, ale až od 1. září 2011, celková částka na pokrytí těchto nákladů do konce roku 
bude činit 2.930.000 Kč.    

 

 


