MATERIÁL
pro schůzi Zastupitelstva města Hranice dne 24. 11. 2022
Číslo bodu:

23

Název bodu:

Personální záležitosti - zastupitelstvo města

Předkládá:

Rada města, Hranice

Zodpovídá:

Bc. Alena Macháčková, vedoucí odboru

Zpracoval/a/i:

Ing. Alena Šumšalová, personální

Návrh usnesení:
usnesení č. ../2022 - ZM 2 ze dne 24. 11. 2022
Zastupitelstvo města Hranice
schvaluje
měsíční odměny:
a)
členům zastupitelstva města
b)
členům rady města
c)
předsedům a členům výborů
d)
předsedům a členům komisí rady města
dle důvodové zprávy s tím, že při souběhu výkonu několika funkcí náleží neuvolněnému členu
zastupitelstva města měsíční odměna za souhrn odměn za jednotlivé funkce avšak maximálně jen za
3 souběžně vykonávané funkce, a to za:
• člena rady,
• předsedy výboru, komise nebo zvláštního orgánu,
• člena výboru, komise nebo zvláštního orgánu.
(v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územně
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů.
Účinnost: od 01.12.2022

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva:
Rada města usnesením 51/2022 - RM2 ze dne 15.11.2022 doporučuje ZM schválit předložený
materiál.
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Měsíční odměny – členové zastupitelstva města
V souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávních celků, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů je předkládán návrh na schválení měsíčních
odměn členům zastupitelstva města, členům rady města, předsedům a členům výborů a předsedům a
členům komisí rady města. Měsíční odměny jsou navrhovány ve výši, v jaké byly vypláceny členům
zastupitelstva města od 01.01.2018 dosud.
Poznámka: Většina stávajících zastupitelstev obcí byla zvolena ve volbách v říjnu roku 2022. Počet
obyvatel dle Českého statistického úřadu k 01.01.2022 byl v Hranicích 17 495.
Odměny nelze stanovit se zpětnou platností a související usnesení pozbývá platnosti uplynutím
volebního období zastupitelstva, které odměnu stanovilo.
Pokud neuvolněný člen zastupitelstva vykonává souběžně více funkcí, lze mu poskytovat od 1. ledna
2018 souhrnnou odměnu, avšak maximálně jen za 3 souběžně vykonávané funkce, a to za:
• člena rady,
• předsedy výboru, komise nebo zvláštního orgánu,
• člena výboru, komise nebo zvláštního orgánu.
Jiné funkce (starosta, místostarosta, řadový člen zastupitelstva) do souhrnu nelze zahrnout. Nelze
tedy již sčítat odměny za výkon funkce „řadového“ člena zastupitelstva s jakoukoli další funkcí
(všechny částky odměn v příloze nařízení vlády už s tím počítají). Stejně tak nelze sčítat odměnu za
výkon funkce starosty či místostarosty s jakoukoli jinou funkcí.
Na základě usn. 51/2022 z RM ze dne 15.11.2022 je doporučena měsíční odměna v souladu
s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb. ve výši 100 %.
Výkon funkce
člen rady města

Měsíční odměna 100 %
9 413,- Kč

předseda výboru nebo komise rady

4 707,- Kč

člen výboru nebo komise rady

3 923,- Kč

člen zastupitelstva města

2 353,- Kč

Tyto měsíční odměny se netýkají členů výborů a předsedů a členů komisí rady města, kteří nejsou
členy zastupitelstva.
Bez připomínkového řízení
Příloha č. 1: Vyse_odmen.pdf

V Hranicích 21.11.2022
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