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Stanovení výše měsíčních odměn a počátku výplaty odměn neuvolněným 

členům zastupitelstva  
 

 

Důvodová zpráva: 

Neuvolněným členům zastupitelstva může být za výkon funkce člena zastupitelstva 

poskytnuta měsíční odměna až do výše stanovené v příloze nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o 

výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.  

Výše měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce (člena rady, 

předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady, člena výboru a člena zastupitelstva) může 

dosáhnout v obci velikosti města Svitavy až částek uvedených v tabulce. V tabulce je 

uveden výkon funkce a případný součet s jinou možnou funkcí. Zastupitelstvo města v 

souladu s § 84 odstavec 2 písmeno n zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, stanoví výši měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněných 

členů zastupitelstva. 

Na základě § 72 odstavec 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, se měsíční odměna neuvolněným členům zastupitelstva 

poskytuje ode dne, který stanoví zastupitelstvo.   

 

 

funkce 

 

Maximální výše  

Navrhovaná 

měsíční výše od 

1. 11. 2018 

člen rady  7 998 5 000 

předseda komise rady nebo předseda finančního nebo 

kontrolního výboru zastupitelstva 

3 999 2 600 

člen finančního nebo kontrolního výboru zastupitelstva 3 332 1 400 

člen zastupitelstva 1 999 1 000 

člen rady + předseda komise rady nebo předseda 

finančního nebo kontrolního výboru zastupitelstva  

11 997 7 600 

člen rady + člen finančního nebo kontrolního výboru 

zastupitelstva 

11 330 

 

6 400 

člen rady + předseda komise rady nebo předseda výboru 

zastupitelstva + člen finančního nebo kontrolního výboru 

zastupitelstva 

 

15 329 

 

9 000 

předseda komise rady nebo předseda finančního nebo 

kontrolního výboru zastupitelstva + člen kontrolního nebo 

finančního výboru zastupitelstva 

 

7 331 

 

4 000 

 

 

 



Odměna neuvolněného člena zastupitelstva pověřeného k výkonu občanských obřadů 

bude vyplácena pouze v měsících, kdy bude neuvolněný člen vykonávat občanský obřad. 

 

 

funkce 

 

Maximální výše  

Navrhovaná 

měsíční výše od 

1. 11. 2018 

člen rady pověřený k výkonu občanských obřadů 7 998 5 700 

předseda komise rady nebo předseda finančního nebo 

kontrolního výboru zastupitelstva a pověřený k výkonu 

občanských obřadů 

3 999 3 300 

člen finančního nebo kontrolního výboru zastupitelstva a 

pověřený k výkonu občanských obřadů 

3 332 2 100 

člen zastupitelstva a pověřený k výkonu občanských 

obřadů 

1 999 1 700 

člen rady + předseda komise rady nebo předseda 

finančního nebo kontrolního výboru zastupitelstva 

pověřený k výkonu občanských obřadů 

11 997 8 300 

člen rady + člen finančního nebo kontrolního výboru 

zastupitelstva pověřený k výkonu občanských obřadů 

11 330 

 

7 100 

člen rady + předseda komise rady nebo předseda výboru 

zastupitelstva + člen finančního nebo kontrolního výboru 

zastupitelstva pověřený k výkonu občanských obřadů 

 

15 329 

 

9 700 

předseda komise rady nebo předseda finančního nebo 

kontrolního výboru zastupitelstva + člen kontrolního nebo 

finančního výboru zastupitelstva pověřený k výkonu 

občanských obřadů 

 

7 331 

 

4 700 

 

Rada města tento návrh projednala dne 22. 10. 2018 a doporučuje ho Zastupitelstvu města 

Svitavy schválit. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

a) 1. 11. 2018 jako den počátku výplaty odměn neuvolněných členů zastupitelstva 

b) výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva dle předloženého návrhu 

Z: tajemník úřadu 


