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1. Usnesení
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a stanovuje v souladu s ustanovením § 74 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Mgr. Jaroslavě Veselé neuvolněné člence zastupitelstva
města, pověřené k přijímání vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, jednorázové
zvýšení odměny nad maximální schválenou výši o 1.500,- Kč v měsíci, kdy bude tato
neuvolněná členka ZM snoubence oddávat.
T : 28.02.2019
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.
Zastupitelstvo města Žatce na svém 7. jednání dne 29.11.2018 usním č. 210/18 projednalo
a schválilo 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, a to ve
výši uvedené v tabulkách odměn.
Součástí odůvodnění výše uvedeného usnesení bylo i toto doporučení Rady města Žatce:
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.

Po konzultaci se zástupcem odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR
jím bylo doporučeno, aby zastupitelstvo města přijalo v této věci samostatné usnesení.
Z tohoto důvodu je tedy materiál předkládán jako samostatný.
3. Příloha
Výňatek ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Výňatek ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
128/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 12. dubna 2000
o obcích (obecní zřízení)
§ 74
(1) Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je oprávněn k přijímání projevu vůle
snoubenců, že spolu vstupují do manželství, může zastupitelstvo obce s přihlédnutím k časové
náročnosti a četnosti obřadů zvýšit odměnu až o 2 000 Kč nad maximální výši odměny
stanovenou za výkon jeho funkce podle tohoto zákona a prováděcího právního předpisu.
Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je pověřen řízením obecní policie, může
zastupitelstvo obce s přihlédnutím k časové náročnosti této činnosti zvýšit odměnu až o 2 000
Kč nad maximální výši odměny stanovenou za výkon jeho funkce podle tohoto zákona
a prováděcího právního předpisu.

