
 

 

Zpráva pro 10. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, 

které se koná dne 9. ledna 2020 
________________________________________________________________ 
 
4. Stanovení odměny neuvolněným členům ZM 
 
 
Předkládá: Ing. Radek Kříž 
                    tajemník MěÚ  
 
 
Odůvodnění: 
Nařízením vlády č. 338/2019 Sb., ze dne 09.12.2019 dochází k novelizaci nařízení vlády č. 
318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Dosavadní 
částky stanovené v příloze nařízení vlády byly navýšeny o 10 % s účinností od 1. ledna 2020. 
Novela nařízení vlády změnila (navýšila) jen maximální možnou výši odměn, jež může 

zastupitelstvo schválit pro neuvolněné členy zastupitelstva za výkon jednotlivých funkcí. Je 
tedy na rozhodnutí zastupitelstva, zda přistoupí k navýšení odměn pro své neuvolněné členy 
za výkon jednotlivých funkcí nebo ponechá odměny ve stávající výši. 
Dle výše uvedeného nařízení vlády a v souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, 
navrhuji stanovit odměny neuvolněným členům ZM, následně:  
 
         
člen zastupitelstva          2 353,- Kč,      
člen výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvl. orgánu   3 923,- Kč,   
předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady   4 707,- Kč,   
člen rady        9 413,- Kč,   
    
Odměna se bude poskytovat v případě přijetí tohoto usnesení počínaje dnem jeho přijetí, tj. 
odměnou za měsíc leden 2019.  Navrhuji neuvolněným členům ZM vyplácet odměnu při 
souběhu více funkcí pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží 
nejvyšší odměna.  
 
Návrhy usnesení: 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo stanovit měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí 
neuvolněných členů zastupitelstva takto: 
    člen zastupitelstva          2 353,- Kč,      
    člen výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvl. orgánu  3 923,- Kč,   
    předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady  4 707,- Kč,   
    člen rady        9 413,- Kč, 

 
a dále 
 



Zastupitelstvo města rozhodlo, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna 
neuvolněnému členu zastupitelstva poskytne pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí 
zastupitelstva náleží nejvyšší odměna 
 
a dále 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo, že měsíční odměna za výkon funkce neuvolněného člena 
zastupitelstva se bude poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. 


