
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

10.  zasedání zastupitelstva města dne: 29. 11. 2012 

Bod pořadu jednání:       

Stanovení výše měsíčních odměn s účinností od 1. ledna 2013 občanům, kteří nejsou 
členy Zastupitelstva města Liberec, za výkon funkce předsedy nebo člena komise rady 
města a za výkon funkce člena výboru zastupitelstva 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: na 19. schůzi rady města dne 20. listopadu 2012 

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     
 
návrh odsouhlasený usnesením rady města ze dne 20. listopadu 2012 na stanovení výše mě-
síčních odměn občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Liberec, jako ocenění jejich 
odvedené práce pro SML při výkonu funkce předsedy nebo člena komise rady města a při 
výkonu funkce člena výboru (s výjimkou člena osadního výboru) zastupitelstva města tak, jak 
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je uvedeno v důvodové zprávě, tzn. ve výši souhrnu stanovených odměn za každou jednotli-
vou vykonávanou funkci, s účinností od 1. ledna 2013, 
 

a  u k l á d á 
 
Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec, zajistit vyplácení těchto 
odměn vždy za příslušný kalendářní měsíc ve výplatním termínu stanoveném pro Magistrát 
města Liberec.   
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Důvodová zpráva 
 

Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 162/2011 byla s účinností od 1. července 2011 
schválena  

1) výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Liberec za výkon funkce 
člena rady města, za výkon funkce předsedy nebo člena výboru zastupitelstva města a za vý-
kon funkce předsedy nebo člena komise rady města, 

2) výše měsíčních odměn občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Liberec, za výkon 
funkce předsedy nebo člena komise rady města a za výkon funkce člena výboru zastupitelstva 
města (s výjimkou členů osadních výborů s lokální působností jejich funkce)  

ve výši souhrnu stanovených odměn za každou jednotlivou vykonávanou funkci. 

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. Při souběhu výkonu 
různých funkcí lze na základě platných právních předpisů po odsouhlasení zastupitelstvem 
obce poskytovat odměny až do výše souhrnu odměn (§ 77 odst. 3 písm. b/ zákona o obcích) 
za jednotlivé vykonávané funkce. Usnesením zastupitelstva města č. 125/2011 a č. 162/2011 
byly určeny nároky na měsíční funkční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města 
Liberec a ve stejném rozsahu též občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Liberec, za 
jejich práci v komisích rady města a výborech zastupitelstva města takto:   
 

Neuvolnění členové zastu-
pitelstva města Liberec a 

občané města vykonávající 
funkce ve výborech zastu-

pitelstva nebo komisích 
rady města 

Výše měsíční odměny (peněžitého plnění) za výkon funkce: Příplatek podle 
počtu obyvatel 
poskytovaný 

k uvedeným měsíč-
ním odměnám 

člena rady předsedy výbo-
ru zastupitelstva 

nebo komise 
rady 

člena výboru 
zastupitelstva 
nebo komise 

rady  

člena zastupi-
telstva 

3.780,- Kč 
Kč/1 funkci 

2.700,- Kč 
Kč/1 funkci  

1.000,- Kč 
Kč/1 funkci  

910,- Kč   540,- Kč    
 

Při uplatnění tohoto způsobu poskytování odměn činí v současné době celkové měsíční ná-
klady cca 348.000 Kč (bez odvodu povinného zdravotního pojištění), z toho 136.000 Kč na 
neuvolněné členy zastupitelstva města a 212.000 Kč na fyzické osoby - občany v komisích a 
výborech. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Návrh úpravy poskytování peněžitého plnění občanům v komisích a výborech od 1. led-
na 2013  

Zákonem o obcích není upraveno poskytování peněžitých plnění pro fyzické osoby – občany, 
kteří pracují ve výborech a komisích jako nečlenové zastupitelstva obce. V tomto případě lze 
využít tzv. zbytkové pravomoci rady obce, která zabezpečuje rozhodování ostatních záležitos-
tí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo 
pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo (§ 102 odst. 3 zákona o obcích).  

Podle výkladu Ministerstva vnitra není možné u členů zastupitelstva města za výkon které-
koliv z funkcí uplatnit jinou než měsíční sazbu odměny. Též veškeré sankční prvky (krácení 
či nevyplacení odměny např. z důvodu neúčasti na jednání orgánů obce) nelze 
s poskytováním odměny nijak spojovat, neboť zákon o obcích ve vztahu k odměňování členů 
zastupitelstva obce žádné sankce neukládá. U fyzických osob – občanů ve výborech a komi-
sích obce však žádný takový postup ani způsob odměňování žádný předpis neurčuje.  
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V souladu s výše uvedeným lze při stanovení způsobu odměňování za funkce členů výborů 
zastupitelstva obce a komisí rady obce, kteří nejsou členy zastupitelstva, postupovat pouze 
následovně: 

- rozhodnout o příslušné výši peněžitého plnění (odměny) formou usnesení zastupitelstva 
obce, 

- poskytnout jim věcný nebo peněžitý dar (např. 1 x ročně) – dle § 85 písm. b) zákona o ob-
cích je poskytování věcných či peněžních darů ve výši nad 20 000 Kč v jednom kalendář-
ním roce ve vyhrazené působnosti zastupitelstva obce; do 20 000 Kč o věcných či peněž-
ních darech rozhoduje rada obce (§ 102 odst. 3 zákona o obcích), 

- schválit jim měsíční odměny analogicky podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách 
za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Od 1. ledna 2013 se navrhuje ponechat stávající výši měsíčních odměn členům zastupi-
telstva města i fyzickým osobám – občanům města za výkon funkcí ve výborech zastupi-
telstva města a v komisích rady města.  

Nově by se však fyzickým osobám – nečlenům zastupitelstva města poskytovala odměna 
pouze za jejich práci ve výborech a komisích. Znamená to tedy, že v měsících, kdy se 
konkrétní výbor nebo komise nesejde nebo jeho člen - občan pro město nevykonává 
žádnou práci (např. z důvodu jeho omluvené neúčasti), nebude mu poskytnuta žádná 
odměna, případně se bude jeho odměna za uvedený měsíc krátit v poměru podle počtu 
účastí a neúčastí na akcích příslušného výboru nebo komise.  

Měsíční evidenci odpracované doby za všechny fyzické osoby – nečleny zastupitelstva města 
v jednotlivých výborech a komisích povede vždy jejich tajemník. Schvalovat ji bude příslušný 
předseda svým podpisem. Výkaz práce doručí tajemník výboru či komise vždy nejpozději 
poslední pracovní den příslušného měsíce do mzdové účtárny MML k proplacení.   

 

Lze očekávat, že přijetí této změny v oceňování práce fyzických osob – nečlenů zastupitelstva 
města ve výborech a komisích může přinést vedle úspory finančních prostředků též jejich 
efektivnější využití a v neposlední řadě i aktivnější přístup k práci pro statutární město Libe-
rec.  

 


