STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Odbor:
Oddělení:
Vyřizuje:

Materiál�ZM
MRZ/8336/2015

Poř. číslo

Odbor organizační
oddělení lidských zdrojů
Chodurková Jana Ing. (Vedoucí oddělení)

Materiál pro 6. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 18.06.2015

Stanovení měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Karviné paní
Ing. Marcele Parikrupové a panu Mgr. Andrzeji Szyjovi
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů,
stanovilo
s účinností od 10.06.2015 neuvolněné člence Zastupitelstva města Karviné, člence komise Rady města Karviné,
paní Ing. Marcele Parikrupové měsíční odměnu ve výši Kč 1.760,-- (slovy: Jedentisícsedmsetšedesát korun
českých) a neuvolněnému členovi Zastupitelstva města Karviné, členovi komisí Rady města Karviné, panu Mgr.
Andrzeji Szyjovi měsíční odměnu ve výši Kč 2.837,-- (slovy: Dvatisíceosmsettřicetsedm korun českých).
Úkol: ano

/ ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy
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Příloha

Název
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Důvodová zpráva
Stanovení měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Karviné paní Ing.
Marcele Parikrupové a panu Mgr. Andrzeji Szyjovi
Rada města Karviné dne 10.06.2015 jmenovala s účinností od 10.06.2015 do funkce členů Komise
tělovýchovy a sportu Rady města Karviné členy Zastupitelstva města Karviné paní Ing. Marcelu
Parikrupovou a pana Mgr. Andrzeje Szyju.
Rada města Karviné na své schůzi dne 10.06.2015 zároveň projednala související návrh na stanovení
měsíčních odměn uvedeným členům zastupitelstva v nové výši odpovídající jimi vykonávaným
funkcím a doporučila Zastupitelstvu města Karviné stanovit odměny s účinností od 10.06.2015
v navrhované výši.

jméno

funkce – člen komise

Parikrupová Marcela, Ing. tělovýchovy a sportu
Szyja Andrzej, Mgr.

pro národnostní menšiny
tělovýchovy a sportu

pevná složka

příplatek

celkem Kč

1.077,-

683,-

1.760,-

1.077,1.077,-

683,-

2.837,-

Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), může být
neuvolněným členům zastupitelstva obce poskytnuta za výkon funkce měsíční odměna. Její
maximální výši stanoví prováděcí právní předpis – nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách
za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.
Stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce je podle § 84 odst. 2 písm. n) zákona
vyhrazeno zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo rovněž stanoví den, od kterého se měsíční odměna
poskytuje.
Měsíční odměna je peněžité plnění poskytované měsíčně podle druhu vykonávané funkce a podle
počtu obyvatel obce ve výši a za podmínek, které stanoví prováděcí právní předpis. Měsíční odměnu
tvoří (§ 73 zákona, § 2 nař. vlády, příloha č. 1 k nař. vlády):
1. Pevná složka, stanovená podle druhu vykonávané funkce
 u člena rady až do výše 4.730,- Kč měsíčně,
 u předsedy výboru nebo komise rady až do výše 3.384,- Kč měsíčně,
 u člena výboru nebo komise rady až do výše 3.074,- Kč měsíčně a
 u člena zastupitelstva až do výše 1.159,- Kč měsíčně.
2. Příplatek podle počtu obyvatel obce, při jehož určení se vychází z počtu obyvatel, kteří jsou
k 1. lednu příslušného kalendářního roku hlášeni v obci k trvalému pobytu a zaokrouhluje se
na celé stovky nahoru; ve statutárních městech a městech nad 100 000 obyvatel lze poskytnout
příplatek v maximální výši 683,- Kč měsíčně.
V případě souběhu výkonu několika funkcí lze neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytnout
měsíční odměnu až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce (§ 77 zákona).
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