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Pro jednání zastupitelstva města dne: 11. prosince 2019 

Zpracovali a předkládají: Bc. O. Komůrka, Mgr. R. Fikejz 

                                         Mgr. D. Kukaňová,  
 

 

 

 
  

Odměny uvolněným členům zastupitelstva města  
 

Důvodová zpráva: 
Zákonem č. 99/2017 Sb. došlo s účinností od 1. ledna 2018 ke změně ve způsobu odměňování členů 
zastupitelstva. Předchozí právní úprava stanovila způsob výpočtu odměny uvolněných členů 
zastupitelstva a zastupitelstvům obce nebyla dána možnost do odměňování uvolněných členů 
zastupitelstva zasahovat. Od 1. ledna 2018 zastupitelstva obcí tuto rozhodovací pravomoc dostala 

v podobě možnosti poskytnutí mimořádné odměny ve výši maximálně dvojnásobku měsíční odměny 
Text příslušného ustanovení zákona o obcích: 
 

§ 76 
(1) Členovi zastupitelstva obce může obec poskytnout mimořádnou odměnu za splnění mimořádných 
nebo zvláště významných úkolů obce. 
(2) Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce uvolněnému členovi 
zastupitelstva obce nesmí být vyšší než dvojnásobek nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto 
kalendářního roku náležela za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc. 
(3) Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce neuvolněnému členovi 
zastupitelstva obce nesmí být vyšší než dvojnásobek maximální výše odměny, kterou za výkon jím 
zastávané funkce nebo v souhrnu za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc stanoví zákon a prováděcí 
právní předpis. 
(4) Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce musí být uveden jako 
samostatný bod navrženého programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. 
(5) Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce musí být odůvodněn a 
projednán jako samostatný bod programu jednání zastupitelstva obce. Důvod poskytnutí mimořádné 
odměny musí být uveden v usnesení zastupitelstva obce, kterým byla mimořádná odměna poskytnuta. 
 

Iniciativou starosty a místostarosty města se podařilo získat městu Svitavy následující dotace: 

 
     510 tis. Kč z Ministerstva kultury na opravu domu U Mouřenína, 

     225 tis. Kč z Ministerstva kultury na opravu krucifixu – ústředního kříže na hřbitově, 

     400 tis. Kč z Ministerstva kultury na Velký mechanický betlém (300 tis. Kč na restaurování,        
100 tis. Kč z programu Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví), 

  3 743 tis. Kč od dobrovolného svazku obcí Mikroregion Svitavsko na spolufinancování projektu 
„Rekonstrukce multifunkční sportovní a herní plochy“, 

  1 500 tis. Kč z MPSV na projekt „Obec přátelská seniorům“ 

  1 500 tis. Kč z Pardubického kraje na „Příprava technické infrastruktury sloužící pro podnikání – 

stezka pro pěší a cyklisty U Tří mostů“, 

     400 tis. Kč z Pardubického kraje na „Modernizaci dětského dopravního hřiště – rekonstrukci 

technologické infrastruktury“ 

     200 tis. Kč z Pardubického kraje na plovoucí molo s přístupovou lávkou na Rosničce, 

     467 tis. Kč ze SZIF na "Rozšíření naučné stezky ve Vodárenském lese", 

  1 599 tis. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj na „Demolice tří vybydlených domů ve Svitavách“, 

 



11 591 tis. Kč ze SFDI na projekt „Bezbariérové chodníky Svitavy – IV. etapa“, 

21 007 tis. Kč z Ministerstva financí na projekt „Rekonstrukce a modernizace stravovacího zařízení 
Základní školy Felberova ve Svitavách“, 

33 992 tis. Kč z MPSV na "Rozšíření domova se zvláštním režimem ve městě Svitavy", 

  9 000 tis. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj na „Komunitní dům seniorů“. 

 

Bez osobního nasazení a iniciativy starosty a místostarosty při přípravě kvalitních podkladů a bez 

vyjednávání s představiteli kraje a ústředních orgánů státní správy by nedošlo k zajištění výše 
uvedených dotačních zdrojů pro financování projektů města Svitavy. 

Možnost ocenit osobní nasazení a iniciativu představitelů obecních samospráv byly důvodem, proč 
zákonodárce zařadil do zákona institut mimořádných odměn a proč svěřil právo rozhodovat o nich 
zastupitelstvům obcí. Navrhujeme proto poskytnutí odměny starostovi a místostarostovi ve výši 
dvojnásobku jejich měsíční odměny za iniciativu a osobní nasazení při přípravě podkladů pro podání 
žádosti o poskytnutí dotací městu Svitavy z veřejných rozpočtů a za úspěšnost v získávání těchto 
zdrojů do rozpočtu, sloužících k intenzivnějšímu rozvoji města. 
 

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

poskytnutí a vyplacení odměny starostovi a místostarostovi města ve výši dvojnásobku 
jejich měsíční odměny. Tyto odměny budou poskytnuty za iniciativu a osobní nasazení 

při přípravě podkladů pro podání žádosti o poskytnutí dotací městu Svitavy z veřejných 
rozpočtů v průběhu roku 2019 a za úspěšnost v získávání těchto mimořádných zdrojů 
do rozpočtu, sloužících k intenzivnějšímu rozvoji města.   

Z: tajemník úřadu 


