Rada města Brna
Z8/22. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 8.12.2020

9. Odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Brna a
členů výborů/komisí nečlenů Zastupitelstva města Brna
Anotace
Návrh na úpravu měsíčních odměn neuvolněných členů ZMB a členů komisí/výborů, kteří nejsou členy
ZMB s účinností od 1. 1. 2021.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. stanoví

2. schvaluje

v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o
výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění
pozdějších předpisů, výši měsíčních odměn neuvolněným členům
Zastupitelstva města Brna s účinností od 1. 1. 2021 dle tabulky, která tvoří
přílohu č………. těchto usnesení.

s účinností od 1. 1. 2021 v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odměny členů
výborů Zastupitelstva města Brna a členů komisí Rady města Brna, kteří
nejsou členy Zastupitelstva města Brna, ve výši 4 180 Kč měsíčně za členství
ve výboru nebo komisi, poskytované dle stejných zásad odměňování jako pro
neuvolněné členy Zastupitelstva města Brna.

Stanoviska
Rada města Brna projednala předkládaný materiál na R8/112. schůzi konané dne 27. 10. 2020
a doporučila ho jednomyslně ke schválení.
Materiál byl předložen Finančnímu výboru ZMB k projednání na zasedání konaném dne 2. 12.
2020.
Podpis zpracovatele pro archivaci
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Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Zdeněk Jurečka
vedoucí oddělení - Personální oddělení
23.11.2020 v 08:52
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

JUDr. Rostislav Obrlík
vedoucí úseku - Úsek tajemníka
23.11.2020 v 11:45
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Důvodová zpráva
Nařízení vlády č. 318/2017, o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády), stanovuje odměny členů zastupitelstev,
přičemž:
• odměny uvolněných členů zastupitelstev jsou nárokové a obec musí poskytovat odměnu
uvedenou v nařízení vlády dle § 72 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích),
• odměny neuvolněných členů zastupitelstev stanovují zastupitelstva obcí dle § 84 odst. 2
písm. n) zákona o obcích - „Zastupitelstvu obce je vyhrazeno stanovit výši odměn
neuvolněným členům zastupitelstva obce.“ Nařízení vlády upravuje pouze maximální
možnou výši poskytnuté odměny. V roce 2020 byly Zastupitelstvem města Brna
schváleny odměny ve 100 % výši.
Vzhledem k plánovaným úsporám v provozních výdajích města Brna o 5 % je předkládán
návrh na snížení měsíčních odměn neuvolněných členů Zastupitelstva města Brna o uvedených
5 %, a to s účinností od 1. 1. 2021. Vypočtená výše odměn je zaokrouhlena na celé koruny
nahoru.
Snížení u jednotlivých neuvolněných funkcí činí:
Odměna v r. 2020

Snížení o částku

Odměna v r. 2021

člen RMB

14 692 Kč

- 734 Kč

13 958 Kč

předseda komise/výboru

7 346 Kč

- 367 Kč

6 979 Kč

člen komise/výboru

6 122 Kč

- 306 Kč

5 816 Kč

člen ZMB

3 673 Kč

- 183 Kč

3 490 Kč

Funkce

V případě souběhu více neuvolněných funkcí se odměna, v souladu s ustanovením zákona
o obcích, poskytuje v souhrnu max. za 3 nejvýše odměňované funkce. Do tohoto souhrnu
se zahrnují pouze odměny za výkon funkce neuvolněného člena RMB, předsedy nebo člena
výboru ZMB a předsedy nebo člena komise RMB (nezapočítává se odměna za výkon funkce
člena zastupitelstva).
O poskytování odměn pro členy výborů ZMB a členy komisí RMB, kteří nejsou členy ZMB,
rozhoduje Zastupitelstvo města Brna dle § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích - „Zastupitelstvu
obce je vyhrazeno rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které
nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů
obce“. Odměna je navržena s účinností od 1. 1. 2021 ve výši 4 180 Kč, což odpovídá snížení
o 5 % (- 220 Kč) stejně jako u neuvolněných členů ZMB.
Rada města Brna projednala předkládaný materiál na schůzi R8/112. konané dne 27. 10. 2020
a doporučila ho ZMB ke schválení.
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Tabulka - Výše měsíčních odměn neuvolněných členů ZMB s účinností od 1. 1. 2021

Funkce

Měsíční odměna

1.

člen RMB

13 958 Kč

2.

předseda výboru ZMB/komise RMB

6 979 Kč

3.

člen výboru ZMB/komise RMB

5 816 Kč

4.

člen ZMB

3 490 Kč

V případě souběhu více neuvolněných funkcí se odměna, v souladu s ustanovením zákona o obcích, poskytuje
v souhrnu max. za 3 nejvýše odměňované funkce. Do tohoto souhrnu se zahrnují pouze odměny za výkon funkce
neuvolněného člena RMB, předsedy nebo člena výboru ZMB a předsedy nebo člena komise RMB. Tato odměna
v sobě automaticky zahrnuje i činnosti, které dotyčný vykonává z pozice zvoleného člena ZMB.
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