
Zpráva pro XXX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, 
které se koná dne 30. listopadu 2017 

________________________________________________________________ 
 
3.02 Odměny neuvolněným členům ZM 
 
 
Předkládá: Ing. Radek Kříž 
                    tajemník MěÚ  
 
 
Odůvodnění: 
Nové nařízení vlády významným způsobem změnilo způsob odměňování členů zastupitelstev 
obcí a krajů. Zcela byl vypuštěn příplatek podle počtu obyvatel. Byl rovněž změněn systém 
odměn za jednotlivé funkce členů zastupitelstva. 
V souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., ze dne 11. 09. 2017, kterým se ruší nařízení 
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v souladu s §72 a 
§84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, předkládám k rozhodnutí návrh na stanovení odměn 
neuvolněným členům ZM následovně: 
         
neuvolněný člen zastupitelstva    původně      909,-Kč, 

nově       969,-Kč, 
člen rady       původně   3 515,-Kč, 

nově    4 193,-Kč, 
předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady  původně   1 829,-Kč, 

nově    3 475,-Kč, 
člen výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvl. orgánu původně   1 840,-Kč, 
                                                                                     nově    2 738,-Kč, 
místostarosta       původně 35 669,-Kč, 

nově  35 989,-Kč, 
        
 
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 (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. 
 
 
Odměna se bude poskytovat v případě přijetí tohoto usnesení počínaje odměnou za měsíc 
leden 2018.  
 



Dopad na rozpočet města: 
V případě schválení navrhovaného usnesení se zvýší měsíční výdaje rozpočtu o 676,-Kč. 
 
 
 
Návrhy usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhodlo stanovit měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí 
neuvolněných členů zastupitelstva takto: 
 
neuvolněný člen zastupitelstva           969,- Kč,      
člen výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvl. orgánu   2 738,- Kč,   
předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady   3 475,- Kč,   
člen rady        4 193,- Kč,   
místostarosta                                              35 989,- Kč.  
 
a dále 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo, že v případě souběhu výkonu více funkcí se odměna 
neuvolněnému členu zastupitelstva poskytne až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce, a 
to funkce člena rady obce, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva obce, předsedy nebo 
člena komise rady obce anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce.  
 
a dále 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo, že měsíční odměna za výkon funkce neuvolněného člena 
zastupitelstva se bude poskytovat od 1. ledna 2018. 
 


