Město Přeštice

Pravidla zastupitelstva města č. 1/2022,
kterými se stanoví výše odměn a paušální náhrada ušlého výdělku,
poskytovaných neuvolněným zastupitelům a členům výborů zastupitelstva
města a komisí rady města, kteří nejsou zastupiteli města Přeštice
I.
Výše odměn poskytovaných neuvolněným zastupitelům
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 72 - 74 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., ve znění nařízení
vlády č. 338/2019 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
odměny neuvolněným členům zastupitelstva města Přeštice ve velikostní kategorii obce podle
počtu obyvatel k 1. 1. 2022 takto:
1.

Měsíční odměny neuvolněných zastupitelů za výkon funkce činí:
Funkce vykonávaná členem zastupitelstva
Člen zastupitelstva města bez dalších funkcí
Člen rady města
Předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady města
Člen výboru zastupitelstva nebo komise rady města

Výše měsíční odměny?
1 628,- Kč
6 515,- Kč
3 257,- Kč
2 714,- Kč

2.
V případě nástupu náhradníka na uvolněný mandát bude odměna poskytován ode dne
složení slibu člena zastupitelstva. V případě zvolení nového předsedy či člena výboru bude
odměna poskytována ode dne zvolení, v případě schválení nového předsedy či člena komise
rady bude odměna poskytována ode dne schválení příslušného usnesení rady.
3.
K plnění individuálních úkolů členy zastupitelstva města při stanovení měsíčních
odměn se nepřihlíží. Odměny oddávajícím členům zastupitelstva budou poskytnuty formou
mimořádných odměn podle počtu svatebních obřadů v kalendářním roce ve výši schválené
zastupitelstvem města na jeho posledním zasedání v kalendářním roce nebo ve volebním
období.
4.
V případě souběhu funkcí náleží neuvolněnému členovi zastupitelstva města odměna
za tu z jeho funkcí, za kterou náleží nejvyšší odměna. Souhrn odměn dle § 74 odst. 3 se
neuplatní.
5.

K četnosti účasti členů zastupitelstva města na jednání orgánů, jichž jsou členy, se při
stanovení měsíční odměny nepřihlíží.

II.
Stanovení paušální částky náhrady ušlého výdělku
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 71 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů, poskytování paušální náhrady výdělku ušlého
v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva následovně:
1.
Paušální náhradu ušlého výdělku lze poskytnout neuvolněnému členu zastupitelstva
města, který není v pracovním nebo jiném obdobném poměru a kterému byla uložena radou
nebo zastupitelstvem města povinnost, jejíž splnění si vyžaduje přerušení jeho podnikatelské
nebo obdobné činnosti v obvyklé pracovní době v pracovních dnech.
2.
Příslušný orgán města stanoví spolu s uloženou povinností časový rozsah nutný
k jejímu splnění.
3.

Paušální částka náhrady činí 300,- Kč/hodinu.

4.
Paušální částka bude poskytnuta ve výši násobku hodinové náhrady a počtu hodin
odpracovaných v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva stanoveného usnesením
orgánu města, který povinnost uložil, maximálně však může být poskytnuta ve výši 3 000,Kč za měsíc.
5.
Paušální náhrada bude neuvolněnému zastupiteli uvedenému v bodě 1. proplacena ve
výplatním termínu spolu s měsíční odměnou za příslušný kalendářní měsíc, ve kterém byla
uložená povinnost splněna. Výkaz odpracovaných hodin ke splnění uložené povinnosti
schvaluje rada města. Informace o vyplacené náhradě a jejích důvodech bude předložena
zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

III.
Výše odměn členům výborů zastupitelstva města a komisí rady města
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
vyhrazena pravomoc rozhodovat o peněžitých plněních
které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce
orgánů obce takto:

§ 84 odst. 2 písm.v) zákona č.
dle něhož je zastupitelstvu města
poskytovaných fyzickým osobám,
člena výborů, komisí a zvláštních

1.
Zastupitelstvo města Přeštice přijme usnesení o poskytnutí odměny jednotlivým
členům výborů, komisí a zvláštních orgánů obce na základě návrhu, který zastupitelstvu
města na jeho zasedání předloží předseda daného výboru ZM nebo komise RM.

IV.
Účinnost
Tato pravidla byla schválena zastupitelstvem města Přeštice dne 18.10.2022 usnesením č. C/3
s účinností od 18. 10. 2022 a ruší Pravidla zastupitelstva města č. 4/2019.

…………………………..
Mgr. Tomáš Chmelík,v.r.
starosta

…………………………..
Mgr. Antonín Kmoch,v.r.
místostarosta

