
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

6.  zasedání zastupitelstva města dne: 30. 6. 2011 

Bod pořadu jednání:       

Návrh na stanovení výše měsíčních odměn s účinností od 1. července 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      

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
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návrh na stanovení výše měsíčních odměn tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě, tzn. ve výši 
souhrnu stanovených odměn za každou jednotlivou vykonávanou funkci, s účinností od 1. 
července 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  

a  u k l á d á 
 
Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec, zajistit vyplácení uvede-
ných schválených měsíčních odměn ve výplatních termínech stanovených pro Magistrát měs-
ta Liberec, počínaje měsícem červencem 2011.   
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Důvodová zpráva 
 

Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 125/2011 byla s účinností od 1. do 30. června 
2011 schválena  

1) 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 komise rady, 

2) 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,  

a to ve výši souhrnu stanovených odměn za každou jednotlivou vykonávanou funkci. Zastupi-
telstvo města současně uložilo primátorce města, paní Martině Rosenbergové, předložit na 
jeho letošním červnovém zasedání návrh řešení dalšího poskytování těchto odměn za výkon 
funkcí v období od 1. září 2011. Usnesením č. 534/2011 ze 6. mimořádného zasedání rady 
města však bylo navrženo poskytovat tyto měsíční odměny za výkon funkcí již od měsíce 
července 2011. 

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 souhrnu odměn (§ 77 odst. 3 písm. b/ zákona o obcích) za jed-
notlivé vykonávané funkce. Výše uvedeným usnesením zastupitelstva města č. 125/2011 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 30. června 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) 

 

S platností od 1. července 2011 se navrhuje poskytovat měsíční odměny za výkon funkcí 
i nadále ve výši schválené do 30. června 2011. 

S uplatněním tohoto měsíčního způsobu poskytování odměn členům i nečlenům zastupitelstva 
města původní rozpočet na rok 2011 nepočítal. V rámci 2. rozpočtového opatření v roce 2011 
se navrhuje do rozpočtu oddělení KTPE za tímto účelem dodatečně přidělit částku na odměny 
členů zastupitelstev ve výši 3.211.000 Kč + 289.000 Kč na odvod povinného pojistného na 
veřejné zdravotní pojištění. Tím budou z větší části pokryty z toho plynoucí zvýšené výdaje 
pro rok 2011. Při uplatnění uvedeného způsobu odměňování však bude nutné rozpočet na 
odměny do konce roku 2011 navýšit ještě o cca 250 tis. Kč. Do návrhu rozpočtu na rok 2012 
pak již budou tyto upravené náklady zahrnuty v plném rozsahu.       

 

 


