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Pro jednání zastupitelstva města dne: 12. září 2018 

Zpracovali a předkládají: MUDr. Pavel Havíř a  

    ing. Jaroslav Kytýr 

 

 

 

 

 

  

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 letošního roku zastupitelstva obcí tuto rozhodovací pravomoc 

dostala v podobě možnosti poskytnutí mimořádné odměny ve výši maximálně dvojnásobku měsíční 

odměny (viz níže ust. § 76 obecního zřízení).  

Nejprve bychom jako členové zastupitelstva měli přemýšlet o tom, co lze považovat za mimořádnou 

práci v případě uvolněných členů zastupitelstva, která by mohla vyvolat úvahu o jednání o 

poskytnutí mimořádné odměny. Je samozřejmě spousta věcí, které fungují a uvolnění členové 

zastupitelstva na ně mají jen malý nebo zprostředkovaný vliv a těžko hovořit o mimořádnosti. Je to 

například fungování organizací založených a zřízených městem, výkon činností na úseku přenesené 

státní správy, kterou vykonává úřad, činnost komisí rady a výborů zastupitelstva. atp. V čem se dá 

najít prvek osobní zásluhy a mimořádného nasazení to je bezesporu úspěšnost při získávání 

nenárokových zdrojů do rozpočtu města. V tomto ohledu je jednoznačné, že město Svitavy, resp. 

uvolnění členové zastupitelstva, kteří o dotacích vyjednávají s regionálními nebo celostátními 

poskytovateli, velmi úspěšné. 

Připomeňme si, na co se dotace v letošním roce, iniciativou starosty a místostarosty města podařilo 

získat a u kterých dotací je velmi pravděpodobné, že je město Svitavy ještě letos získá: 

 
Dotace, které byly městu schváleny v roce 2018: 
    400 tis. Kč z Ministerstva kultury na obnovu bašty 
      50 tis. Kč z Pardubického kraje na akci „Svitavy – Lačnov, kříž se sochou J. Krista a reliéfem 
P.M. Bolestné – přemístění a restaurování kříže“ 
    641,7 tis. Kč  z Pardubického kraje na projekt „Přípojky vody, kanalizace, elektřiny a plynu k objektu 
Domova na rozcestí, T.G. Masaryka 2307/33b ve Svitavách" 
    150  tis. Kč z Pardubického kraje na P62 "Zázemí pro návštěvníky discgolfového hřiště ve 
Svitavách" 
    400 tis. Kč z Pardubického kraje na P117 "Modernizace dětského dopravního hřiště ve Svitavách 
- výstavba učebny " 
1 325 tis. Kč z Pardubického kraje na P114 "Příprava technické infrastruktury - rekonstrukce místní 
komunikace v ulici U Stadionu" 
1 423,5 tis. Kč z MPSV (EU) na P115  "Domovník" (akce do r. 2020, z toho 475 tis. Kč uvolněno v 
roce 2018) 
 
Do konce roku 2018 bychom měli obdržet Rozhodnutí či Smlouvy na následující projekty: 
15 512 tis. Kč ze SFDI na P101 "Bezbariérové chodníky Svitavy - IV. etapa" (vydáno předběžné 
Rozhodnutí, Smlouva bude uzavřeno až po dokončení výběrového řízení na dodavatele) 
     790 tis. Kč z MMR na P83 "Naučná stezka Věk Země" (vydán Registrační list, Rozhodnutí bude 
vydáno až po dokončení výběrového řízení na dodavatele) 

 



16 980 tis. Kč z MŠMT na P7.8 "Rekonstrukce multifunkční sportovní a herní plochy - Svitavy" (čeká 
se na vydání Rozhodnutí) 
 
V řízení jsou dále žádosti o dotace na projekty: 
     468 tis. Kč ze SZIF na P110 "Rozšíření naučné stezky ve Vodárenském lese" 
33 992 tis. Kč z MPSV na P40 "Rozšíření domova se zvláštním režimem ve městě Svitavy" 
11 235 tis. Kč z MF na P112 "Rekonstrukce a modernizace stravovacího zařízení Základní školy 
Felberova ve Svitavách" 
 
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. 

Domnívám se, že zmíněné nasazení a iniciativa představitelů obecních samospráv byly důvodem, 

proč zákonodárce zařadil do zákona institut mimořádných odměn a proč svěřil právo rozhodovat o 

nich zastupitelstvům obcí. Kdo jiný by měl umět vyhodnotit práci uvolněných členů zastupitelstva? 

A za co jiného by měly být odměny poskytovány? 

 

Navrhuji 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. 

 

 

 

Příloha: text § 76 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), v platném znění: 

 
§ 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. 

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

poskytnutí a vyplacení odměny starostovi a místostarostovi města 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 mimořádných zdrojů do rozpočtu, sloužících k intenzivnějšímu 

rozvoji města   

Z: tajemník úřadu 


