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1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne 13. 02. 2019 

Bod pořadu jednání:   
 
14. NÁVRH ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA, KOMISÍ 
A VÝBORŮ  

Věc:                          Návrh odměňování členů zastupitelstva, komisí a výborů 

 

Důvod předložení: 
  

Odbor:  

Zpracoval: Mgr. Pavel Svoboda, právník 

Projednáno: RMO – 23.01.2019 

Předkládá:  Lukáš Pohanka, starosta MO 

K projednání přizván:  

Předpokládaná doba projednání:   

Počet výtisků:  
 
 
 
 

Návrhy usnesení 
 

 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje 
návrh výše odměn: 
 
a) neuvolněných členů Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou  
b) za výkon funkce předsedy a člena výboru Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - 
Vratislavice nad Nisou, předsedy a člena komise Rady Městského obvodu Liberec - 
Vratislavice nad Nisou, s účinností od 1.3.2019 následovně: 
 
1. Neuvolněnému místostarostovi, neuvolněnému členu zastupitelstva a neuvolněnému 
členu rady města přísluší odměna uvedená v tabulce č. 1 za každý kalendářní měsíc ode 
dne, kdy složí slib před zastupitelstvem a složení slibu potvrdí svým podpisem. V případě, 
kdy neuvolněný člen zastupitelstva vykonává funkci jen po část měsíce, náleží mu za tento 
měsíc odměna ve výši odpovídající počtu dnů, po které funkci v daném měsíci vykonával. 
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Tabulka č. 1 

Funkce Výše měsíční 

 odměny (Kč) 

Neuvolněný místostarosta 27000,- 

Neuvolněný člen rady městského obvodu  6600,- 

Neuvolněný člen zastupitelstva městského obvodu 1650,- 

 
2. Vykonává-li neuvolněný člen rady městského obvodu více než jednu funkci, náleží mu 
odměna podle tabulky č. 1. a odměny za výkon maximálně dvou dalších funkcí podle 
tabulky  č. 3. V případě, kdy vykonává celkem více než tři funkce, vstupují do výpočtu 
odměny jen ty tři, za jejichž výkon je stanovena vyšší odměna.  
 
3. Neuvolněnému členu zastupitelstva, který současně vykonává funkci předsedy výboru 
zastupitelstva nebo funkci předsedy komise rady nebo funkci člena výboru zastupitelstva či 
člena komise rady, náleží odměna uvedená v tabulce č. 2 za každý kalendářní měsíc.  
 

Tabulka č. 2 

Funkce Výše měsíční 

 odměny (Kč) 

Neuvolněný člen zastupitelstva městského obvodu, 

který je předsedou výboru nebo komise 3800,- 

Neuvolněný člen zastupitelstva městského obvodu, 

který je členem výboru nebo komise 2900,- 

 

4. Vykonává-li neuvolněný člen zastupitelstva více než jednu funkci, náleží mu odměna 
podle tabulky č. 2 a odměny za výkon maximálně dvou dalších funkcí podle tabulky č. 3. V 
případě, kdy vykonává celkem více než tři funkce, vstupují do výpočtu odměny jen ty tři, za 
jejichž výkon je stanovena vyšší odměna.  
 
Tabulka č. 3 

Funkce  Výše měsíční    

odměny (Kč) 

 

   

Předseda výboru zastupitelstva městského obvodu 2200,-  

Předseda komise rady městského obvodu 2200,-  

Člen výboru zastupitelstva městského obvodu 1300,-  

Člen komise rady městského obvodu 1300,-  

 
5. Fyzické osobě, která není členem zastupitelstva a která vykonává funkci člena výboru 
zastupitelstva nebo funkci předsedy nebo člena komise rady, náleží peněžité plnění za 
výkon této funkce dle tabulky č. 4. 
 
Tabulka č. 4 

Funkce  Výše měsíční    

odměny (Kč) 

 

   

Předseda komise rady městského obvodu 2200,-  

Člen výboru zastupitelstva městského obvodu 1300,-  

Člen komise rady městského obvodu 1300,-  
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6. Neuvolněnému členovi Zastupitelstva městského obvodu, který je oprávněn k přijímání 
projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, zvyšuje zastupitelstvo městského 
obvodu s přihlédnutím k časové náročnosti a četnosti obřadů měsíční odměnu o částku 
100,- Kč za každý takový obřad, maximálně však o částku 2000,- Kč/měsíc.  

 

7. Odměny za výkon funkce budou vypláceny měsíčně zpětně ve výplatních termínech pro 
zaměstnance úřadu. 
Z: starosta          T:02/2019 
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Důvodová zpráva : 
 

ZMO je předkládán návrh úprav odměňování vzhledem ke změně právních předpisů  
upravujících odměňování členů zastupitelstva, rady, komisí a výborů (nařízení vlády č. 
202/2018 Sb.). 
 


