
Odbor kancelář starosty a tajemníka  6.16. 

 

 

Pro jednání zastupitelstva města dne: 12. prosince 2018 

Zpracoval:  Mgr. Ludmila Valenová, odbor kancelář starosty a 

tajemníka, Bc. Lubomír Dobeš, tajemník úřadu 

Předkládá:  Mgr. David Šimek, starosta města 

 

 

 

 

  

Zřízení majetkoprávního výboru  
 

 

Důvodová zpráva: 

K 1. a 2. bodu návrhu usnesení: 

Zastupitelstva obcí jsou oprávněna zřizovat jako své iniciativní a kontrolní orgány 

výbory, rady obcí zřizují jako své orgány komise. V minulosti byla ve Svitavách zřízena 

pouze majetkoprávní komise. Ta projednávala připravované majetkoprávní úkony bez 

ohledu na to, zda jejich rozhodování přísluší radě nebo zastupitelstvu. S ohledem na 

zpřísnění na úseku ochrany osobních údajů by tyto majetkoprávní komisi neměly být 

zpřístupňovány osobní údaje obsažené v podkladech, které má projednávat zastupitelstvo 

města. Aby se předešlo zbytečné komplikaci při rozlišování, které osobní údaje lze a které 

nelze majetkoprávní komisi zpřístupnit, navrhuje se zřízení majetkoprávního výboru a 

majetkoprávní komise v identickém personálním obsazení, které odstraní výše popsanou 

komplikaci. Zákon o obcích popsaný souběh nezakazuje. 

 

K bodu 3 návrhu na usnesení: 

Jde o stejné úkoly, které na ustavujícím zasedání uložilo zastupitelstvo města i 

předsedům kontrolního a finančního výboru. V případě majetkoprávního výboru je potřebné 

úkoly dát znovu. Nelze se domnívat, že by měl majetkoprávní výbor a jeho předseda plnit 

úkoly, uložené výborům a jejich předsedům před tím, než byl majetkoprávní výbor zřízen a 

jeho předseda zvolen. Šlo by o porušení zásady „lex retro non agit“ (zákon nepůsobí 

zpětně), známé a uznávané od dob římského práva.  

 

Ke 4. bodu návrhu usnesení: 

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.  

Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odstavec 2 písmeno n zákona č. 128/200 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovilo na svém jednání dne 

31.10.2018 výši měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva. 

V souvislosti se zřízením majetkoprávního výboru je předkládán návrh na stanovení výše 

měsíčních odměn a počátku výplaty odměn neuvolněných členů zastupitelstva vykonávající 

funkce v majetkoprávním výboru. Výše měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva 

obce může dosáhnout v obci velikosti města Svitavy až částek uvedených v tabulce. 

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 

13 12. 2018 

předseda majetkoprávního výboru zastupitelstva 3 999 2 600 

člen majetkoprávního výboru zastupitelstva 3 332 1 900 

 

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

1. zřizuje 

jako svůj iniciativní a kontrolní orgán majetkoprávní výbor 

2. volí 

předsedou majetkoprávního výboru místostarostu města pana Pavla Čížka 

a členy výboru: 

JUDr. Davida Švece 

p. Libora Zelinku 

p. Václava Koukala 

p. Dagmar Křečkovou 

Ing. Martina Dědourka, CSc. 

Mgr. Milana Švába 

Z.: tajemník úřadu 

3. ukládá 

a) majetkoprávnímu výboru zastupitelstva zpracovat a předložit k projednání 

zastupitelstva města vždy nejpozději do 30. září kalendářního roku výroční zprávu o 

činnosti výboru, která bude obsahovat zhodnocení činnosti za období od zřízení výboru 

nebo od projednání poslední výroční zprávy a přehled účasti jednotlivých členů na 

jednáních výboru s tím, že výroční zprávy budou následně zveřejněny způsobem 

umožňujícím dálkový přístup 

b) předsedovi majetkoprávního výboru, aby členy výboru seznámil s pravidly postupů 

souvisejících se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), který vzalo 

Zastupitelstvo města Svitavy na vědomí na svém ustavujícím zasedání dne 31. října 

2018 

Z.: předseda majetkoprávního výboru  

4. schvaluje 

a) 13. 12. 2018 jako den počátku výplaty odměn neuvolněných členů zastupitelstva 

vykonávající funkce v majetkoprávním výboru zastupitelstva 

b) výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva vykonávajících funkci 

v majetkoprávním výboru zastupitelstva dle předloženého návrhu 

Z: tajemník úřadu 


