
Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. 
ze dne 11.12.2020 

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám magistrát města 
o poskytnutí následujících informací. 

1) Sdělení aktuální výše zastupitelstvem schválených odměn za výkon funkce, poskytovaných: 

neuvolněným členům zastupitelstva obce 

a) předseda výboru zastupitelstva:   … Kč za měsíc 

b) předseda komise rady:   … Kč za měsíc 

c) předseda zvláštního orgánu obce:   … Kč za měsíc 

d) člen výboru zastupitelstva:   … Kč za měsíc 

e) člen komise rady:   … Kč za měsíc 

f) člen zvláštního orgánu obce: … Kč za měsíc 

fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce 

g) předseda komise rady:   … Kč za měsíc 

h) předseda zvláštního orgánu obce:   … Kč za měsíc 

i) člen výboru zastupitelstva:   … Kč za měsíc 

j) člen komise rady:   … Kč za měsíc 

k) člen zvláštního orgánu obce: … Kč za měsíc 

Pokud odměna u některé z uvedených funkcí a) až k) poskytována není, prosím, uveďte. Pokud je některá 
odměna stanovena jinak než ‚za měsíc‘ (např. za každou účast na jednání), prosím, uveďte.  

2) Sdělení zda, a pokud ano, tak v jaké verzi, je schváleno pravidlo pro poskytnutí odměny v případě souběhu 
výkonu více funkcí neuvolněnému členovi zastupitelstva (viz §74 odst. 3 zákona o obcích). 

3) Sdělení zda, a pokud ano, tak v jaké verzi, je schváleno pravidlo pro poskytnutí odměny v případě souběhu 
výkonu více funkcí (výše uvedených) fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce. 

 
Odpověď ze dne 21.12.2020 

1) Sdělení aktuální výše zastupitelstvem schválených odměn za výkon funkce, poskytovaných: neuvolněným 
členům zastupitelstva obce 



a) předseda výboru zastupitelstva:   5 000,- Kč za měsíc 

b) předseda komise rady:  3 000,- Kč za měsíc 

c) předseda zvláštního orgánu obce:   -------------- 

d) člen výboru zastupitelstva:   2 900,- Kč za měsíc 

e) člen komise rady:  2 300,- Kč za měsíc 

f) člen zvláštního orgánu obce: ------------------ 

fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce 

g) předseda komise rady:  1 300,- Kč za měsíc 

h) předseda zvláštního orgánu obce:  ------------------- 

i) člen výboru zastupitelstva:  1 200,- Kč za měsíc 

j) člen komise rady:  600,- Kč za měsíc 

k) člen zvláštního orgánu obce: --------------------- 

Pokud odměna u některé z uvedených funkcí a) až k) poskytována není, prosím, uveďte. Pokud je některá 
odměna stanovena jinak než ‚za měsíc‘ (např. za každou účast na jednání), prosím, uveďte. 

Funkce uvedené pod body c), f), h) a k) nemáme a ani tedy není za výkon těchto funkcí stanovena měsíční 
odměna. Všechny odměny jsou stanoveny jako měsíční. 

2) Sdělení zda, a pokud ano, tak v jaké verzi, je schváleno pravidlo pro poskytnutí odměny v případě souběhu 
výkonu více funkcí neuvolněnému členovi zastupitelstva (viz §74 odst. 3 zákona o obcích). 

V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva se stanovuje měsíční odměna jako 
souhrn odměn. Do souhrnné odměny jsou zahrnuty maximálně tři odměny za výkon funkce s nejvyšší 
odměnou schválenou zastupitelstvem. Do tohoto souhrnu lze zahrnout pouze odměny za výkon funkce 
člena rady, předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce. Do souhrnu odměn tedy nelze započítat odměnu 
za funkci člena zastupitelstva bez dalších funkcí. Souhrnná odměna se poskytuje jako souhrn odměn tak, že 
za funkci s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem se poskytuje odměna ve výši schválené 
zastupitelstvem, ostatní odměny započítané do souhrnu se poskytují ve výši schválené zastupitelstvem 
ponížené o částku za odměnu neuvolněného člena zastupitelstva bez dalších funkcí.  

 3) Sdělení zda, a pokud ano, tak v jaké verzi, je schváleno pravidlo pro poskytnutí odměny v případě 
souběhu výkonu více funkcí (výše uvedených) fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce. 

V případě souběhu výkonu více funkcí je jako odměna poskytován součet odměn za jednotlivé funkce, vyjma 
souběhu funkcí v rámci téže komise. Do souběhu odměny mohou být zahrnuty maximálně tři odměny za 
funkce s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem. 

 

 


