
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: 27. 6. 2013 

Bod pořadu jednání:       

Návrh na úpravu výše měsíčních odměn a výše peněžitého plnění s účinností od měsíce 
července 2013 neuvolněným členům Zastupitelstva města Liberec a občanům, kteří nej-
sou členy Zastupitelstva města Liberec, za výkon funkce předsedy nebo člena komise 
rady města a za výkon funkce předsedy nebo 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 4. mimořádné schůzi rady města dne 25. června 2013 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Martina Rosenbergová v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec      

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání   - VARIANTA  A) 

s c h v a l u j e     
 

návrh na stanovení nové výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města 
Liberec a peněžitého plnění občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Liberec, jako 
ocenění jejich práce pro SML při výkonu funkce předsedy nebo člena komise rady města a při 
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výkonu funkce předsedy nebo člena výboru (s výjimkou předsedy a člena osadního výboru) 
zastupitelstva města tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě, tzn. ve výši souhrnu stanovených 
odměn za každou jednotlivou vykonávanou funkci, s účinností od měsíce července 2013, 
 

s c h v a l u j e 
 

navýšení rozpočtové položky 5023 (odměny členů zastupitelstev obcí) o 951.000 Kč a sou-
časně i navýšení rozpočtové položky 5032 (povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění) o 
86.000 Kč v rámci realizace nejbližšího rozpočtového opatření SML tak, jak je uvedeno 
v důvodové zprávě, 
 

a  u k l á d á 
 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit na nejbližším zasedání zastupitelstva 
města rozpočtové opatření, kterým bude realizováno schválené navýšení rozpočtových polo-
žek 5023 a 5032 podle tohoto usnesení.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Zastupitelstvo města po projednání  -  VARIANTA  B)  
 
s c h v a l u j e 
 

s účinností od měsíce července 2013 navýšení rozpočtové položky 5023 (odměny členů za-
stupitelstev obcí) o 1.303.000 Kč a současně i navýšení rozpočtové položky 5032 (povinné 
pojistné na veřejné zdravotní pojištění) o 118.000 Kč v rámci realizace nejbližšího rozpočto-
vého opatření SML tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě, 
 

a  u k l á d á 
 
Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit na nejbližším zasedání zastupitelstva 
města rozpočtové opatření, kterým bude realizováno schválené navýšení rozpočtových polo-
žek 5023 a 5032 podle tohoto usnesení.   
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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 výkon funkce před-
sedy 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 vý-
jimkou členů osadních výborů s lokální působností jejich funkce)  

ve výši souhrnu stanovených odměn za každou jednotlivou vykonávanou funkci. K tomu byla dále 
schválena i výše příplatku podle počtu obyvatel poskytovaného k uvedeným měsíčním odměnám. 

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 na peněžité plně-
ní občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Liberec, za jejich práci v komisích rady města a 
výborech zastupitelstva města takto: 
 

  Neuvolnění členové za-
stupitelstva města Liberec 
a občané města vykonáva-

jící funkce ve výborech 
zastupitelstva ne-

bo 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 
 

(max. 4.342,-Kč) 

2.700,-  
Kč/1 funkci 

(max. 3.107,-Kč)  

1.000,-  
Kč/1 funkci 

(max. 2.822,-Kč) 

910,- Kč   
 

(max. 1.064,-Kč)   

540,- Kč  
 

(max. 627,-Kč) 

Při uplatnění tohoto způsobu poskytování peněžitého plnění činí v současné době celkové měsíční 
náklady cca 349.000 Kč (bez odvodu povinného zdravotního pojištění), z toho 137.000 Kč se vztahuje 
na neuvolněné členy zastupitelstva města a 212.000 Kč na fyzické osoby - občany v komisích a výbo-
rech. 
 

Poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města a peněžitého plnění 
občanům za práci v komisích a výborech v roce 2013  

Letošní schválená výše rozpočtu na odměny uvolněným i neuvolněným členům zastupitelstva města vč. 
všech členů výborů a komisí (rozpočtová položka 5023) činí 6.234.400 Kč/rok. Pro srovnání: oproti 
roku 2012, kdy výše této položky rozpočtu činila 7.793.000 Kč, došlo ke snížení o 1.558.600 Kč!   
Vzhledem k tomu, že výše funkčních odměn uvolněným členům zastupitelstva města je stanovena taxa-
tivně ze zákona, lze výše uvedené úspory v rozpočtu na rok 2013 dosáhnout pouze snížením výše od-
měn neuvolněným členům zastupitelstva města a snížením peněžitého plnění členům výborů a komisí. 

Výpočet použitelného objemu finančních prostředků v roce 2013: 

6.234.400 (rozpočet na rok 2013) – 3.540.000 (výše nárokových odměn uvolněných členů ZM v roce 
2013) = 2.694.400 Kč, které zbývají v rozpočtu roku 2013 na odměny neuvolněným členům ZM a pe-
něžité plnění občanům v komisích a výborech. 
Současná vyplácená výše odměn neuvolněným členům ZM a peněžitého plnění občanům v komisích a 
výborech činí měsíčně cca 349.000 Kč x 12 měsíců = 4.188.000 Kč/rok. V rozpočtu je však nyní 
k dispozici pouze 2.694.400 Kč, tzn., že chybí nejméně 1.493.600 Kč (bez započtení odvodu zdravot-
ního pojištění)!  
Pokud by stávající výše odměn poskytovaných neuvolněným členům ZM zůstala ponechána beze změ-
ny, činily by náklady na výkon funkcí neuvolněných členů ZM za rok celkem 1.644.000 Kč. Na peněžité 
plnění ostatním občanům - nečlenům ZM v komisích a výborech by potom v rozpočtu zbývalo 
2.694.400 – 1.644.000 = 1.050.400 Kč/rok.  
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V období měsíců leden až červen 2013 bude občanům - nečlenům ZM podle stávajících pravidel vy-
placeno peněžité plnění v celkové výši cca 1.272.000 Kč. Z toho vyplývá, že v případě ponechání sou-
časných pravidel odměňování by na období červenec až prosinec 2013 již nezbyly žádné finanční 
prostředky na peněžité plnění nečlenům ZM. Naopak bude chybět v rozpočtu již za měsíc červen 2013 
cca 221.000 Kč (1.050.400 – 1.272.000).  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

NÁVRH  ŘEŠENÍ  ÚSPORY – VARIANTA  A) 

V souvislosti se současnou ekonomickou situací statutárního města se od měsíce července 2013 dopo-
ručuje nově stanovit výši odměn neuvolněným členům ZM a výši peněžitého plnění občanům za vý-
kon funkcí v komisích a výborech. 

Navrhuje se proto schválit následující úsporná opatření:  

1) zrušit všem dosud poskytovaný příplatek podle počtu obyvatel ve výši 540 Kč/měsíc. Výše úspory 
činí 540 x 150 členů x 6 měsíců = 486.000 Kč; 

2) stanovit s účinností od měsíce července 2013 maximální počet členů komisí rady města na 7 včetně 
předsedy komise (s výjimkou komise pro občanské obřady a záležitosti, jejíž počet členů bude stano-
ven na 13 včetně předsedy komise) a tímto usnesením snížit výdaje na činnost komisí. Výše úspory 
činí 1.000 x 58 funkcí s odměnou x 6 měsíců = 348.000 Kč; 

Celková předpokládaná úspora po provedení uvedených opatření bude činit do konce letošního 
roku: 486.000 + 348.000 = 834.000 Kč. 

Nová výše navrhovaných měsíčních odměn (peněžitého plnění) od měsíce července 2013 po provede-
ní úsporných opatření: 
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 2.700,- Kč / 1 
funkci  

1.000,- Kč / 1 
funkci  

910,- Kč   0,- Kč    
 

 
Rekapitulace čerpání prostředků na odměny (peněžité plnění) v roce 2013: 

Vyplaceno 1 – 6/2013 …………………………………..   6 x 349.000 = 2.094.000 Kč 
Zbývá v rozpočtu na 7 – 12/2013 ………….…  2.694.400 – 2.094.000 =    600.400 Kč 
Očekávané náklady na 7 – 12/2013 po realizaci úspor ….  6 x 210.000 = 1.260.000 Kč 

Nutné navýšení rozpočtu v roce 2013 …….…. 1.260.000 – 600.400 = cca 660.000 Kč + 221.000 Kč 
(chybějících v rozpočtu k vyplacení odměn a peněžitého plnění za měsíc červen 2013 podle stávajících 
pravidel), tj. celkem navýšení o 881.000 Kč (rozpočtová položka 5023) plus cca 80.000 Kč povinného 
pojistného na veřejné zdravotní pojištění (rozpočtová položka 5032). 

Vzhledem ke skutečnosti, že nejbližší schůze rady města se uskuteční dne 16. července 2013, může 
být realizováno odvolání konkrétních členů komisí (a tím i snížení výše vyplácených odměn) až s 
účinností od uvedeného data. Z toho vyplývá, že ještě za období první poloviny měsíce července 2013 
obdrží všichni členové komisí peněžité plnění v původní výši. Navýšení finančních prostředků za uve-
dené období měsíce července 2013 činí ….. 349.000 – 210.000 = 139.000 x 0,5 = 70.000 Kč plus cca 
6.000 Kč povinného pojistného na veřejné zdravotní pojištění. 

Celkové navýšení použitelného objemu finančních prostředků: 
1) rozpočtová položka 5023 - odměny členů zastupitelstev a obcí (odbor 10-2710, org. 105100, 

par. 6112) o 951.000 Kč, 
2) rozpočtová položka 5032 - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (odbor 10-2710, 

org. 105100, par. 6112) o 86.000 Kč,  
to vše v rámci realizace nejbližšího rozpočtového opatření SML. 
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================================================================================================ 

 

 

PONECHÁNÍ STÁVAJÍCÍ VÝŠE ODMĚN A PENĚŽITÉHO PLNĚNÍ PŘI 
SOUČASNÉM SNÍŽENÍ POČTU ČLENŮ KOMISÍ – VARIANTA  B) 

 
Aby mohla být i nadále ponechána stávající výše vyplácených měsíčních odměn neuvolněným členům 
Zastupitelstva města Liberec a stávající výše peněžitého plnění občanům, kteří nejsou členy Zastupi-
telstva města Liberec, jako ocenění jejich práce pro SML při výkonu funkce předsedy nebo člena ko-
mise rady města a při výkonu funkce předsedy nebo člena výboru (s výjimkou člena osadního výboru) 
zastupitelstva města, navrhuje se: 

- stanovit s účinností od měsíce července 2013 maximální počet členů komisí rady města na 7 včetně 
předsedy komise (s výjimkou komise pro občanské obřady a záležitosti, jejíž počet členů bude stano-
ven na 13 včetně předsedy komise) a tímto usnesením snížit výdaje na činnost komisí. Výše úspory 
činí 1.000 x 58 funkcí s odměnou x 6 měsíců = 348.000 Kč. Snížení počtu funkcí o 58 současně odpo-
vídá snížení počtu členů komisí cca o 32 fyzických osob (dle návrhu). Tím dojde ke snížení poskyto-
vaného příplatku podle počtu obyvatel (32 x 540 Kč) o cca 17.000 Kč/měsíc x 6 měsíců = 102.000 Kč. 

Celková předpokládaná úspora po snížení počtů členů komisí bude činit do konce letošního ro-
ku: 348.000 + 102.000 = 450.000 Kč. 
 
Rekapitulace čerpání prostředků na odměny (peněžité plnění) v roce 2013: 

Vyplaceno 1 – 6/2013 ………………………………………………..  6 x 349.000 = 2.094.000 Kč 
Zbývá v rozpočtu na 7 – 12/2013 ……………………….… 2.694.400 – 2.094.000 =    600.400 Kč 
Očekávané náklady na 7 – 12/2013 po snížení počtu členů komisí .…. 6 x 274.000 = 1.644.000 Kč 

Nutné navýšení rozpočtu v roce 2013 …….…. 1.644.000 – 600.400 = cca 1.044.000 Kč + 221.000 
Kč (chybějících v rozpočtu k vyplacení odměn a peněžitého plnění za měsíc červen 2013 podle stáva-
jících pravidel), tj. celkem navýšení o 1.265.000 Kč (rozpočtová položka 5023) plus cca 114.000 Kč 
povinného pojistného na veřejné zdravotní pojištění (rozpočtová položka 5032).  

Vzhledem ke skutečnosti, že nejbližší schůze rady města se uskuteční dne 16. července 2013, může 
být realizováno odvolání konkrétních členů komisí (a tím i snížení výše vyplácených odměn) až s 
účinností od uvedeného data. Z toho vyplývá, že ještě za období první poloviny měsíce července 2013 
obdrží všichni členové komisí peněžité plnění v původní výši. Navýšení finančních prostředků za uve-
dené období měsíce července 2013 činí ….. 349.000 – 274.000 = 75.000 x 0,5 = 38.000 Kč plus cca 
4.000 Kč povinného pojistného na veřejné zdravotní pojištění. 

Celkové navýšení použitelného objemu finančních prostředků: 
1) rozpočtová položka 5023 - odměny členů zastupitelstev a obcí (odbor 10-2710, org. 105100, 

par. 6112) o 1.303.000 Kč, 
2) rozpočtová položka 5032 - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (odbor 10-2710, 

org. 105100, par. 6112) o 118.000 Kč,  
to vše v rámci realizace nejbližšího rozpočtového opatření SML. 
 
 

======================= 


