
Zpráva pro 4. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, 
které se koná dne 23. března 2023 

________________________________________________________________ 
3.04 Stanovení odměny neuvolněným členům ZM 
 
 
Předkládá: Ing. Radek Kříž, tajemník MěÚ  
 
 
Odůvodnění: 
Nařízením vlády č. 415/2022 Sb., 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 %. Navrhuji stanovit odměny neuvolněným 
členům ZM, následně:  
       
člen zastupitelstva          2.588 Kč,      
člen výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvl. orgánu   4.315 Kč,   
předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady   5.178 Kč,   
člen rady                 10.354 Kč, 
místostarosta                   46.596 Kč. 
    
Odměna se bude poskytovat v případě přijetí tohoto usnesení od 1. dubna 2023. Navrhuji 
neuvolněným členům ZM vyplácet odměnu při souběhu více funkcí za výkon funkce, za niž 
podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.  
V případě souběhu výkonu více funkcí bude neuvolněnému členovi zastupitelstva obce 
poskytnuta odměna maximálně za tři různé funkce, tzn. za každou další funkci ve výši 50 % 
z rozdílu částky odměny stanovené pro člena zastupitelstva a částky odměny za další 
vykonávanou funkci.  
Dalším návrhem je odměna oddávajícím, kdy je navrhována odměna v částce 400 Kč za jeden 
obřad maximálně o 2 000 Kč v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 zákona o obcích. 
 
Příklad výpočtu: 
Neuvolněný člen zastupitelstva, předseda komise A, člen komise B, člen komice C, člen 
komise D, oddávající 2 obřady za měsíc.  
Nejvyšší odměna předseda komise 5.178 Kč + člen komise B 864 Kč + člen komise C 864 Kč 
+ člen komise D 0 Kč + oddávající 2x400 Kč (5.178+864+864+800=7.706 Kč). 
 
Realizací uvedeného usnesení dojde k navýšení výdajů rozpočtu cca o 30.000 Kč měsíčně, za 
rok 2023 o 270.000 Kč.  
 
Návrhy usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhodlo stanovit měsíční odměnu za výkon jednotlivých funkcí 
neuvolněných členů zastupitelstva takto: 
člen zastupitelstva          2.588 Kč,      
člen výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvl. orgánu   4.315 Kč,   
předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady   5.178 Kč,   
člen rady                 10.354 Kč, 
místostarosta města                46.596 Kč. 
 



a dále  
 
Zastupitelstvo města v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu 
dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členu zastupitelstva, poskytne za výkon funkce, 
za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. 
 
a dále  
 
Zastupitelstvo města v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanoví, že v případě souběhu 
výkonu více funkcí bude neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytnuta odměna 
maximálně za tři různé funkce, tzn. za každou další funkci takto: 
člen výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvl. orgánu      864 Kč,   
předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady   1.295 Kč. 
 
a dále 
 
Zastupitelstvo města v souladu s § 74 odst. 1 zákona o obcích rozhodlo zvýšit odměnu až o    
2.000 Kč nad maximální výši odměny stanovenou za výkon jeho funkce neuvolněnému členu 
zastupitelstva obce, který je oprávněn k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují 
do manželství, v částce 400 Kč za jeden obřad. 
 
a dále 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo, že měsíční odměna za výkon funkce neuvolněného člena 
zastupitelstva se bude poskytovat ode dne 1. dubna 2023 a v případě náhradníka ode dne 
prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 
 
 
 
 
 


