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KP-ZM/543/2018 

Výpis  z 1. zasedání Zastupitelstva města České Budějovice konaného dne 15. 11. 2018 

K bodu:  Stanovení odměny neuvolněných členů zastupitelstva města za výkon funkce 

a některých dalších plnění poskytovaných v souvislosti s výkonem funkce člena 

zastupitelstva města, rady města a jejich orgánů 

 

Zastupitelstvo města České Budějovice přijalo   u s n e s e n í   č. 11/U/2018: 

zastupitelstvo města 

I. r u š í  

usnesení č. 79/2018 ze dne 14. 5. 2018  

II. s t a n o v u j e  

1. v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) ve spojení s § 72 odst. 2 a § 74 odst. 1 a 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen „zákon o obcích“), 

poskytování odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města takto: 

a) výše odměny neuvolněného člena zastupitelstva města v období ode dne přijetí 

tohoto usnesení do dne 31. 12. 2018 činí: 

člen zastupitelstva města (bez dalších funkcí): 2 371 Kč za měsíc, 

člen výboru zastupitelstva města nebo komise rady města: 3 951 Kč za měsíc, 

předseda výboru zastupitelstva města nebo komise rady města: 4 741 Kč za měsíc, 

člen rady města: 9 482 Kč za měsíc; 

b) výše odměny neuvolněného člena zastupitelstva města v období ode dne 1. 1. 2019 

činí: 

člen zastupitelstva města (bez dalších funkcí): 2 537 Kč za měsíc, 

člen výboru zastupitelstva města nebo komise rady města: 4 228 Kč za měsíc, 

předseda výboru zastupitelstva města nebo komise rady města: 5 073 Kč za měsíc, 

člen rady města: 10 146 Kč za měsíc; 

c) v případě souběhu více funkcí u téhož neuvolněného člena zastupitelstva města je 

poskytována odměna ve výši souhrnu odměn za souběžně vykonávané funkce, 

nejvýše však za tři různé funkce, za něž dle tohoto odstavce přísluší nejvyšší 

odměna; do tohoto souhrnu lze zahrnovat pouze funkce vypočtené v § 74 odst. 3 

věta druhá zákona o obcích; 

d) odměna se u neuvolněného člena zastupitelstva města, který je oprávněn 

k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, zvyšuje 

o 300 Kč za každý vykonaný sňatečný obřad, nejvýše však o 2 000 Kč nad 

maximální výši měsíční odměny stanovenou za výkon jeho funkce příslušným 

právním předpisem; 

e) odměna podle tohoto odstavce je poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce, 

nejdříve však ode dne přijetí tohoto usnesení; v případě nástupu náhradníka na 

uprázdněný mandát člena zastupitelstva města je odměna za výkon funkce 

neuvolněného člena zastupitelstva města poskytována ode dne složení slibu; 

f) stanovení odměny podle tohoto odstavce pozbývá další účinnosti dnem skončení 

funkčního období zastupitelstva města, jak vyplývá z § 72 odst. 3 věta druhá 

zákona o obcích, 

2. s účinností ode dne přijetí tohoto usnesení a v souladu s § 84 odst. 2 písm. o) ve spojení  

s § 71 odst. 3 zákona o obcích poskytování náhrady výdělku ušlého v souvislosti 



 

IČ: 002 44 732 DIČ: CZ-002 44 732 číslo tel. ústředny: 386 801 111 

s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva města, který je podnikající fyzickou 

osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, takto: 

a) paušální částka náhrady se stanoví ve výši 300 Kč za hodinu, přičemž nejvyšší 

částka, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 

poskytnout za kalendářní měsíc, se stanoví ve výši 10 000 Kč; 

b) náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce je vyplácena na základě 

žádosti neuvolněného člena zastupitelstva města podávané magistrátu města, 

přičemž je splatná nejpozději do dne, který je vnitřními předpisy města stanoven 

jako výplatní termín zaměstnanců města zařazených v magistrátu města, a to 

v kalendářním měsíci, který následuje po měsíci, v němž byla magistrátu města 

předložena výčetka a případné další doklady osvědčující oprávněnost náhrady za 

příslušné období, 

3. v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích poskytování peněžitého plnění fyzickým 

osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů a komisí 

takto: 

a) výše peněžitého plnění poskytovaného fyzickým osobám, které nejsou členy 

zastupitelstva obce, činí: 

předseda komise rady města: 3 700 Kč za měsíc, 

člen výboru zastupitelstva města nebo komise rady města: 2 500 Kč za měsíc; 

b) peněžité plnění poskytované podle tohoto odstavce se krátí za každý měsíc, v němž 

se člen výboru zastupitelstva města nebo komise rady města, který není členem 

zastupitelstva města, ani zčásti neúčastnil jednání výboru či komise, a to o 25 % za 

každé takto zameškané jednání; 

c) v případě souběhu více funkcí u téže fyzické osoby, která není členem 

zastupitelstva města, je poskytováno peněžité plnění ve výši souhrnu odměn za 

souběžně vykonávané funkce, nejvýše však za tři různé funkce, za něž dle tohoto 

odstavce přísluší nejvyšší odměna; 

d) peněžité plnění podle tohoto odstavce je poskytováno ode dne zvolení do příslušné 

funkce, nejdříve však ode dne přijetí tohoto usnesení; 

e) peněžité plnění podle tohoto odstavce je poskytováno měsíčně; pokud byla 

příslušná funkce vykonávána jen po část měsíce, náleží za tento měsíc peněžité 

plnění ve výši násobku jedné třicetiny peněžitého plnění a počtu kalendářních dnů, 

po které byla funkce v daném měsíci vykonávána, 

f) peněžité plnění podle tohoto odstavce je splatné nejpozději do dne, který je 

vnitřními předpisy města stanoven jako výplatní termín zaměstnanců města 

zařazených v magistrátu města, a to v kalendářním měsíci, který následuje po 

měsíci, za který je plnění vypláceno, 

III. u k l á d á  

Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města, 

zajistit realizaci tohoto usnesení. 

 

 

 

 


