
ll. zasedání Zastupitelstva Mc Brno_Bohunice konané dne 07.12.2022

Věc: Materiál k bodu 9 Návrh na stanovení
neuvolněným členům
funkce

nové výše měsíční odměny
zMc Brno_Bohunice za výkon

Předkladatel
Zpracovatel:

lng. Crha
lng. Kamarád

místostarosta
člen rady
předseda komise
předseda výboru
člen komise
člen výboru
člen zvláštního orgánu
člen zastupitelstva bez dalších funkcí

V Brně dne 05.12'2022

32.618 Kč
7.248 Kč
3.625 Kč
3.625 Kč
3.021 Kč
3.021 Kč
3.021 Kč
1.812 Kč

Důvodov a zorava
Změnou ustanovení s 71 - s 81a zákona č. 12812000 Sb., o obcích v platném znění (dále
jen zákon o obcích), .je umoŽněno odměňovat z rozpočtových prostředků MČ všechny
neuvolněné členy zMČ, a to formou měsíční odměny s tím, že v případě souběhu výkonu
několika funkcí je moŽno neuvolněným členům ZMČ poskytovat od 01 .o1'2018 souhrnnou
měsíční odměnu, avšak maximálně jen za tři souběŽně vykonávané funkce, a to za výkon
funkce člena RMČ, předsedy výboru zMČ, předsedy komise RMČ nebo přediedy
zvlFštního orgánu, člena výboru zMČ, člena komise RMČ nebo člena zvláštního orgánu
MC. Jiné funkce do souhrnu jiŽ nelze zahrnovat, včetně odměny za výkon funkce člena
zastupitelstva s jakoukoli jinou funkcí'

Nařízením vlády ze dne 30' listopadu 2022, kteým se mění nařÍzení vlády č. 318/2017 sb',
o výši odměn členů zastupitelstev územnÍch samosprávných celkŮ, ve zněnÍ pozdějšÍch
předpisů, jsou stanoveny pro neuvolněné členy zastupitelstev maximátní výše měsíčních
odměn, a to pro funkci místostarog.ty až do výše 46.596 Kč, člena Rady MČ až do výše
10.354 Kč, předsedy výbor-u zMČ, komis-e RMČ nebo zvtáštního orgánu aŽ do výše
5'178Kč, člena výboru ZMČ, komise RMČ nebo zvláštnÍho orgánu aždo výše 4.315 Kč
a pro neuvolněného člena zastupitelstva, kteý nevykonává žádnou funkci až do výše
2.588 Kč měsíčně.

Zastupitelstvu MČ je předloŽen návrh na stanovení měsíční odměny neuvolněným členům
zMC Ve stanovené výši pro kaŽdou vykonávanou funkci a V souhrnu odměn dle
schválených Zásad, a to s účinností od 01 .01'2023 (doporučen koeficient přepočtu 0,7)'

Návrh u snesenr
Zastupitelstvo Mč Brno_Bohunice

stanovuje s účinnostÍ od í 3.10.2022

a) v souladu se zněním s 71 - s 81a zákona č' 128l2}oo sb', o obcích, ve znění
pozdějších změn a doplňků, platným ustanovením přílohy nařízení vlády o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávných celků a schválenými Zásadami
odměňování uvolněných a neuvolněných členů zMČ Brno-Bohunice, nové měsíční
odměny neuvolněným členům ZMČ zajednotlivé funkce takto:
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odměna bude poskytována ode dne účinnosti tohoto usnesení nebo ode dne zvolení
(jmenování) do příslušné funkce, nastane-li tato skutečnost později. V případě
budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí, bude odměna poskytována ode dne
zvolení fimenování) do příslušné funkce. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný
mandát člena Zastupitelstva MČ, bude odměna poskytována ode dne sloŽení slibu,

b) výslednou odměnu jako souhrn schválených odměn v případě souběhu výkonu více
funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva MČ' Do souhrnu odměn jsou zahrnuty vŽdy
maximálně 3 odměny za funkce s nejvyšší odměnou schválenou Zastupitelstvem MC.

Příloha Kopie přílohy k nařízení vlády č. 338/2019 Sb.
Kopie Zásad odměňování uvolněných a neuvolněných členů ZMČ Brno-Bohunice


