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MĚSTSKÝ OBVOD 

ÚSTÍ NAD LABEM – STŘEKOV 

ZASTUPITELSTVO 

MĚSTSKÉHO OBVODU 

 

Materiál pro jednání ZMO dne: 18.12.2019   Jednání číslo:  7 

 

Číslo materiálu: Počet stran: Přílohy: Počet stran příloh: 

2.2 3 ☒ ANO / ☐ NE 1 

 

Název materiálu: 

Návrh odměn členů ZMO, RMO a výborů ZMO 

 

 

Předkládá: Ing. Mgr. Kamil D. Slapnička, Ph.D. ______________________________ 

 tajemník podpis 

 

Zpracovatel/ka: Ing. Mgr. Kamil D. Slapnička, Ph.D. ______________________________ 

 tajemník podpis 

 

Konzultováno s: Ivana Voldánová ______________________________ 

 PaM podpis 

 

 

 

 

Dopad na rozpočet ☒ ANO / ☐ NE / finanční krytí: 

- návrh rozpočtu 2020. 
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1. Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov po projednání dne 18. 12. 2019 

 

schvaluje  
 

návrh odměn pro funkční období 2018 – 2022 s účinností od 1. 1. 2020: 

 

1. měsíční odměna neuvolněných členů Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov 

za výkon funkce člena Zastupitelstva městského obvodu ÚL – Střekov ve výši 2 299 Kč, 

2. měsíční odměna neuvolněných členů Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov 

za výkon funkce člena Rady městského obvodu ÚL – Střekov ve výši 9 199 Kč, 

3. měsíční odměna neuvolněných členů Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov 

za výkon funkce místostarosta městského obvodu ÚL – Střekov ve výši 35 000 Kč (pozn.: 

maximální možná výše je 41 397 Kč), 

4. měsíční odměna členů výborů Zastupitelstva městského obvodu ÚL – Střekov, kteří jsou 

neuvolněnými členy Zastupitelstva městského obvodu ÚL – Střekov: 

a. kontrolní výbor 

Předseda  4 600 Kč 

Člen 3 833 Kč 

b. finanční výbor 

Předseda  4 600 Kč 

Člen 3 833 Kč 

5. měsíční odměna členů výborů Zastupitelstva městského obvodu ÚL – Střekov, kteří nejsou členy 

Zastupitelstva městského obvodu ÚL – Střekov: 

a. kontrolní výbor 

Člen 2 299 Kč (pozn.: maximální možná výše je 3 833 Kč) 

b. finanční výbor 

Člen 2 299 Kč (pozn.: maximální možná výše je 3 833 Kč) 

V případě souběhu více funkcí člena Rady městského obvodu ÚL – Střekov, nebo člena Zastupitelstva 

městského obvodu ÚL – Střekov se měsíční odměna za jednotlivé funkce příslušného člena poskytne do 

výše souhrnu maximálně 3 odměn za jednotlivé funkce. 

Odměny uvedené v bodech 1 – 5 jsou vypláceny měsíčně, nejpozději ve výplatním termínu stanoveným 

ÚMO Střekov. 

 

 

2. Důvodová zpráva: 
 

Odměňování členů zastupitelstev se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“). Odměny jsou vypláceny za podmínek uvedených 

v nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.  

 

Pravomoc pro schvalování odměn je následující: 

1. Odměna neuvolněného člena zastupitelstva (včetně členství ve výborech a komisích) – výši odměny 

schvaluje příslušné zastupitelstvo v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, 
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2. Odměna člena výboru, komise (nečlena zastupitelstva) – výši odměny schvaluje příslušné 

zastupitelstvo v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích. 

 

Navržené částky odměn jsou uvedeny v rozpětí, které umožňuje příslušné nařízení vlády. Konečná 

(schválená) výše odměn může být usnesením zastupitelstva stanovena i jako částka nižší. 

 

Částky uvedené v návrhu usnesení jsou reflektovány v návrhu rozpočtu na rok 2019. 

 

V současné době je výše odměn stanovena následovně (schváleno ZMO Střekov dne 5. 11. 2018): 

 

 

funkce 2019 (schváleno) 2020 (návrh) 

Člen ZMO Střekov 2.139,- Kč 2.299,- Kč 

Člen RMO Střekov 8.557,- Kč 9.199,- Kč 

Místostarosta (neuvolněný) 30.000,- Kč 35.000,- Kč 

Předseda výboru ZMO 4.279,- Kč 4.600,- Kč 

Člen výboru (člen ZMO) 3.566,- Kč 3.833,- Kč 

Člen výboru (nečlen ZMO) 3.566,- Kč 2.299,- Kč 

 

 

Odměna pro člena výboru je v návrhu ponížena oproti současně schválené částce, a to z důvodu, aby nečlen 

ZMO Střekov, který je členem výboru, výší své odměny nepřesahoval členy ZMO Střekov, kteří nejsou 

členy výborů. 

 

 

 

 

Přílohy: 

1. Tabulka výše odměn (příloha k nařízení vlády č. 318/2017) platná k 1. 1. 2020 




