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1. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření v celkové výši 1.787.000,00 Kč, a to čerpání
rezervního fondu na navýšení mzdových prostředků v návaznosti na nařízení vlády č. 263/2018 Sb. ze dne
14.11.2018 a v souvislosti s usn. ZM č. 210/18 ze dne 29.11.2018:
741-6171-5901
719-6171-5011
719-6171-5031
719-6171-5032
719-6171-5038
719-6330-5342, org. 6171
719-6112-5023
719-6112-5031
719-6112-5032
719-6112-5038
719-6330-5342, org. 6112

- 1.787.000,00 Kč (RF)
+ 600.000,00 Kč (SPRÁVA - HM)
+ 150.000,00 Kč (SPRÁVA - SP)
+ 54.000,00 Kč (SPRÁVA - ZP)
+
3.000,00 Kč (SPRÁVA - PÚP)
+ 18.000,00 Kč (SPRÁVA - SF 3% HM)
+ 700.000,00 Kč (FUNKCIONÁŘI - HM)
+ 175.000,00 Kč (FUNKCIONÁŘI - SP)
+ 63.000,00 Kč (FUNKCIONÁŘI - ZP)
+
3.000,00 Kč (FUNKCIONÁŘI - PÚP)
+ 21.000,00 Kč (FUNKCIONÁŘI - SF 3% HM)
Odpovídá: Sedláková
Termín: 30.04.2019

2. Zdůvodnění:
Dle nařízení vlády č. 263/2018 Sb. ze dne 14. listopadu 2018, kterým se mění některá nařízení vlády v
oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců došlo k navýšení
platových tarifů a to s účinností od 01.01.2019.
V rozpočtu na rok 2019 nebylo s tímto navýšením počítáno, a proto je předkládán tento materiál. Částečně
bylo navýšení pokryto převodem nevyčerpaných prostředků z roku 2018. Je potřeba uvolnit ještě
600.000,00 Kč, aby bylo zajištěno zákonné navýšení pro celý rok 2019.

Dále je potřeba uvolnit 700.000,00 Kč do rozpočtu pro funkcionáře, kdy členové zastupitelstva na svém
jednání dne 29.11.2018 schválili odměny pro neuvolněné zastupitele. Při sestavování rozpočtu pro rok
2019 jsme vycházeli z předchozích let.
Rada města Žatce projednala tento materiál na svém jednání dne 15.04.2019 a usn. č. 296/19 doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení.
Stav rezervního fondu ke dni 08.04.2019 činí 24.764.000,00 Kč.

