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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ
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Datum projednání v ZM
Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení

Zpracoval

Ing. Jan Seidel

Tajemník MěÚ

02.03.2020
Předkládá
Mgr. Ivan Adamec
Stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva
města

Návrh na usnesení RM

Porada vedení
doporučuje
01.01
Radě města Trutnova přijmout níže navržené usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
Zastupitelstvu města Trutnova stanovit pro neuvolněné členy Zastupitelstva
města Trutnova výši odměny za výkon funkcí ve výši dle důvodové zprávy, tedy
v maximální výši dle nařízení č. 318/2017 Sb. ve znění účinném od 01.01.2020,
a to s účinností ode dne přijetí tohoto usnesení; v případě nového zvolení do
příslušné funkce po tomto datu ode dne zvolení do funkce a v případě
nastupujícího náhradníka je odměna poskytována ode dne složení slibu člena
zastupitelstva města

Návrh na usnesení ZM

doporučuje
01.02
Zastupitelstvu města Trutnova stanovit v případě souběhu výkonu více funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva města odměnu jako souhrn odměn za výkon
funkcí člena rady města a předsedy výboru zastupitelstva města nebo předsedy
komise rady města; do souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně 3
odměny za funkce s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem města
v rozsahu dle důvodové zprávy.
Zastupitelstvo města Trutnova
st a n o v u j e
01.01
výši měsíčních odměn neuvolněných členů Zastupitelstva města Trutnova
za výkon funkcí ve výši dle důvodové zprávy, tedy v maximální výši dle
nařízení č. 318/2017 Sb. ve znění účinném od 01.01.2020, a to s účinností
ode dne přijetí tohoto usnesení; v případě nového zvolení do příslušné
funkce po tomto datu ode dne zvolení do funkce a v případě nastupujícího
náhradníka je odměna poskytována ode dne složení slibu člena
zastupitelstva města

Návrh na usnesení PV

st a n o v u j e
01.02
v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
města odměnu jako souhrn odměn za výkon funkcí člena rady města a
předsedy výboru zastupitelstva města nebo předsedy komise rady města;
do souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně 3 odměny za funkce
s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem města v rozsahu dle
důvodové zprávy.
Důvodová zpráva:
Ad. 01.01
S účinností od 01.01.2020 došlo nařízením vlády č. 338/2019 Sb. k novelizaci nařízení vlády
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, a to v části týkající se
maximální výše odměn:
- jenž náleží uvolněným členům zastupitelstva obce,
- jenž lze poskytnout neuvolněným členům zastupitelstva obce.

A

ZM_01_TAJ1

Zatímco uvolněným členům zastupitelstva obce náleží odměna při výkonu funkce z právní úpravy,
neuvolněným členům zastupitelstva obce je výši odměn oprávněno stanovit zastupitelstvo obce.
Z tohoto důvodu je navrženo s účinností od ode dne přijetí navrženého usnesení stanovit výši odměny:
- neuvolněného člena zastupitelstva města …………………………………... 2.569 Kč
- neuvolněného člena rady města …………………………………………….. 10.274 Kč
- neuvolněného předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady města .. 5.137 Kč
- neuvolněného starosty města ………………………………………………. 51.370 Kč, tedy v maximální
výši dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ve znění účinném od 01.01.2020.
Účinnost tohoto usnesení je navržena dnem jeho přijetí, neboť v tomto případě není možné uplatnit
retroaktivitu. V případě nového zvolení do příslušné funkce po tomto datu je odměna poskytována ode dne
zvolení do funkce a v případě nastupujícího náhradníka je odměna poskytována ode dne složení slibu člena
zastupitelstva města.
Ad. 01.02
V souladu s ust. § 74 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění účinném od 01.01.2018, lze
v případě souběhu funkcí odměnu poskytnout do výše souhrnu odměn za tři různé funkce. Na základě výše
uvedeného je navrženo při souběhu více funkcí poskytnout výši odměny do výše souhrnu odměn za tyto
funkce:
- člen rady města a předseda výboru zastupitelstva města
člen rady města a předseda komise rady města (v případě souběhu předsednictví více komisí/výborů
se jedná o výkon více různých funkcí)
- člen rady města a předseda výboru zastupitelstva města a předseda komise rady města,
a to do výše souhrnu odměn za tři různé funkce.
Neuvolněnému členu zastupitelstva města, vykonávajícímu pouze funkci člena rady města, předsedy výboru
zastupitelstva města/komise rady města, bude poskytována odměna za funkci, za níž stanovilo
zastupitelstvo města nejvyšší odměnu (tedy za výkon funkce člena rady města nebo předsedy
výboru/komise).
V případě, že neuvolněný člen zastupitelstva města vykonává funkci předsedy dvou a více výborů
zastupitelstva města, je dle metodického výkladu nutno považovat výkon funkce předsedy více výborů za
výkon více funkci - tj. každého výboru zvlášť. Obdobně toto pravidlo platí též v případě komisí rady města.
Závěrem je nutno uvést, že nad rámec navrženého usnesení může Zastupitelstvo města Trutnova
rozhodnout o poskytnutí odměny členům výborů zastupitelstva města a komisí rady města (až 4.281 Kč
měsíčně) a navýšit odměnu členů zastupitelstva města pověřených oddáváním snoubenců o 2.000 Kč
měsíčně.
Usnesení Zastupitelstva města Trutnova č. ZM_2018-164/U v bodě 02.01 týkající se poskytnutí odměn a
příspěvků dle ust. § 80 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), členům Zastupitelstva města
Trutnova v rozsahu a výši vyplývající z Kolektivní smlouvy mezi městem Trutnovem a ZO odborového svazu
státních orgánů a organizací MěÚ Trutnova a Statutu sociálního fondu města Trutnova, zůstává nedotčeno.
Kontrola materiálu právníkem

Datum: 25.02.2020

viz parafa
Podpis tajemníka MěÚ: Ing. Jan Seidel v.r.

