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1. Usnesení
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm.
n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členům
zastupitelstev územních samosprávných celků výši měsíčních odměn a příplatků za výkon
funkce neuvolněných zastupitelů v předloženém návrhu s účinností od 01.12.2018 a následně
od 01.01.2019.
T : 30.11.2018
O: Vrbová
2. Zdůvodnění
Neuvolnění členové zastupitelstva nemají ze zákona právní nárok na poskytování měsíční
odměny za výkon funkce. Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členům zastupitelstev
územních samosprávných celků stanoví maximální výši měsíční odměny, kterou je možné
neuvolněnému členovi zastupitelstva v jedné příslušné funkci poskytnout, avšak až poté, co
zastupitelstvo schválí konkrétní výši měsíční odměny (v rozpětí nula až dané maximum dle
nařízení) za výkon této funkce. Zastupitelstvo současně rozhodne, od kdy bude schválená
výše měsíční odměny poskytována.
Jako výchozí údaj ke stanovení odměny je rozhodující počet obyvatel obce, kteří byli hlášeni
v obci k trvalému pobytu k 1. lednu kalendářního roku v roce voleb, a to po celé funkční
období jednoho zastupitelstva (s výjimkou případu, že by se počet obyvatel dané obce zvýšil
či snížil o 20 %). Dle údajů uvedených Ministerstvem vnitra ČR činil stav obyvatel
k 01.01.2018 - 19.096. Na základě tohoto údaje spadá město Žatec do velikostní kategorie č. 7
tedy v rozmezí od 10.001 do 20.000 obyvatel.
Rada města Žatce na svém jednání dne 19.11.2018 přijala toto usnesení č. 733/18:
Rada města Žatce projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Žatce v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a nařízením vlády
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členům zastupitelstev územních samosprávných celků stanovit
výši odměn a příplatků za výkon funkce neuvolněných zastupitelů v upraveném návrhu
s účinností od 01.12.2018 a následně od 01.01.2019.

Stanovení výše měsíční odměny za jednotlivé funkce od 01.12.2018
Počet obyvatel
od 10 001 do 20 000
maximální výše
odměny

člen rady
města
7.998,-*

Neuvolněný člen zastupitelstva
předseda výboru
člen výboru
ZM, komise RM,
ZM, komise
zvláštního
RM, zvláštního
orgánu
orgánu
3.999,-*

3.332,-*

člen
zastupitelstva
1.999,- Kč

*Ve výše uvedených funkcích je vždy započtena odměna za neuvolněného člena ZM.

Stanovení výše měsíční odměny za jednotlivé funkce od 01.01.2019
(7% zákonný nárůst výší odměn)
Počet obyvatel
od 10 001 do 20 000
maximální výše
odměny

člen rady
města
8.557,-*

Neuvolněný člen zastupitelstva
předseda výboru
člen výboru
ZM, komise RM,
ZM, komise
zvláštního
RM, zvláštního
orgánu
orgánu
4.279,-*

3.566,-*

člen
zastupitelstva
2.139,-

*Ve výše uvedených funkcích je vždy započtena odměna za neuvolněného člena ZM.

Rada města doporučila schválit měsíční odměny neuvolněným členům ZM v maximální
stanovené výši, přičemž v případě souběhu výkonu více funkcí (např. odměny za výkon
funkce člena rady obce, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva obce, předsedy nebo člena
komise rady obce anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce) bude náležet
neuvolněnému členovi ZM odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší schválená odměna
a to bez ohledu na počet jednání v daném měsíci.
Příklad: Neuvolněný člen ZM je předseda výboru a člen komise. V daném měsíci proběhne
jak jednání výboru ZM, tak i jednání komise RM. Neuvolněnému členovi ZM bude poskytnuta
odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší schválená odměna, tedy za funkci předsedy
výboru.
Rada města dále doporučuje schválit neuvolněnému členovi zastupitelstva města, který je
oprávněn k přijímání projevu vůle snoubenců, jednorázové zvýšení odměny nad maximální
schválenou výši o 1.500,- Kč v měsíci, kdy bude tento neuvolněný člen ZM snoubence
oddávat, bez ohledu na počet svatebních obřadů v daném měsíci. Usnesením Rady města
Žatce č. 734/18 ze dne 19.11.2018 byla pověřena k přijímání projevu vůle snoubenců Ing.
Jaroslava Veselá.
Krácení odměn v případě nepřítomnosti funkcionáře na jednání:
 Neomluvená neúčast na jednání rady, výboru, komise, zvláštního orgánu nebo
zastupitelstva je navržena jako srážka ve výši 100% měsíční odměny.
 V případě, že předseda komise/výboru/zvláštního orgánu předem omluví, bude mu
poskytnuta odměna ve výši řadového člena.
 V případě, že komise/výbor/zvláštní orgán nevykáže v kalendářním měsíci činnost,
nebude předsedovi a členům komise/výboru/zvláštního orgánu odměna za tyto funkce
přiznána. Přiznána bude pouze odměna za funkci neuvolněného člena ZM.
 Pokud zastupitelstvo města nevykáže v kalendářním měsíci řádnou činnost
(neproběhne žádné jednání ZM), i přesto bude neuvolněným členům ZM měsíční
odměna za funkci bez dalšího přiznána.

Rozpočet:
Z důvodu, že nejsou známé přesné počty, zastoupení neuvolněných členů ZM v jednotlivých
komisích/výborech/zvláštních orgánech a konkrétní částky za jednotlivé funkce, nelze
stanovit případný požadavek na rozpočet.
Počet jednání rady města je stanoven v kalendářním roce 2019 na 19 jednání, přičemž
v sedmi měsících se uskuteční jednání rady 2x v tom stejném měsíci. Pro výpočet
předběžného rozpočtu budeme vycházet z 12 jednání za rok (odměna v daném měsíci bez
ohledu na počet jednání), účasti všech neuvolněných členů RM a při schválení maximální
výše odměny 8.557,-.
Částka by celkem za rok 2019 činila 410.736,- Kč.
Počet jednání zastupitelstva města je stanoven v kalendářním roce 2019 na 7 jednání, ale
odměna za výkon funkce bude poskytnuta i v době, kdy ZM nevykáže v daném měsíci řádné
jednání. Pro výpočet předběžného rozpočtu budeme vycházet z 12 jednání za rok (odměna
v daném měsíci bez ohledu na počet jednání), účasti všech členů ZM bez funkce radního
(v této funkci je vždy odměna za člena ZM započtena) a při schválení maximální výše
odměny 2.139,-.
Částka by celkem za rok 2019 činila 359.352,- Kč.
3. Příloha
Aktuální nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. po zákonném 7% navýšení účinné od 01.01.2019

