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Statutární město Ostrava 

Městský obvod Hrabová 

----------------------------- 
Pro 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, konané dne 14.12. 2022 

 

Stanovení pravidelných odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu 

Hrabová 

 

Návrh usnesení: 

 
2/---.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová  

 

schvaluje 

 

stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městského 

obvodu Hrabová v souladu s novelou nařízení vlády č. 318/2017 Sb. s účinností od 1.1.2023  

ve výši 50%, aktuálně  

                                                                                                                      

-  člen rady MOb                                                          4.375,- Kč          

-  předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady   2.188,- Kč          
-  člen výboru zastupitelstva nebo komise rady           1.823,- Kč           

  člen zastupitelstva                                                           1.094,- Kč  

 

ve výši 25%, aktuálně 

 

-  1. místostarosta                                                              3.500,- Kč 

-   2. místostarosta                                                                 9.844,- Kč 

 

V souladu s § 74 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, v případě, že neuvolněný zastupitel zastává více funkcí, stanovuje se 

odměna jako souhrn odměn za výkon max. 3 funkcí, a to člena rady, předsedy nebo člena 
výboru zastupitelstva, předsedy nebo člena komise rady s tím, že se při souběhu 2 funkcí  

ze souhrnné odměny odečítá částka aktuálně 1094,- Kč a při souběhu 3 funkcí se ze souhrnné 

odměny odečítá částka ve výši aktuálně 2.188,- Kč.   

 

 

Důvodová zpráva: 

 

Vláda rozhodla na svém zasedání, které se konalo dne 30. listopadu 2022, o schválení novely 

nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných 

celků, kterou se s účinností od 1. ledna 2023 zvyšují tabulkové odměny členů zastupitelstev 
územních samosprávných celků o 10 %. 

Veškeré rozhodování o záležitostech týkajících se odměňování členů zastupitelstev obcí 

náleží již jen do vyhrazené působnosti zastupitelstva obce. Pro stanovení výše odměny je 

rozhodující počet obyvatel v obci a zda jde o uvolněnou či neuvolněnou funkci. Pro zařazení 

obce do příslušné velikostní kategorie je rozhodující počet obyvatel obce, kteří byli hlášeni 

v obci k trvalému pobytu k 1. lednu kalendářního roku v roce voleb, a to po celé funkční 

období jednoho zastupitelstva. Výjimku tvoří situace, kdy by se počet obyvatel v dané obci 

zvýšil či snížil o 20%. V takové situaci by došlo od nového kalendářního roku k přesunu obce 
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do jiné velikostní kategorie a ke změně výše odměn členů zastupitelstev. Výše odměn za 

měsíc pro uvolněné členy zastupitelstva obce a maximální výše odměn pro neuvolněné členy 

zastupitelstva jsou stanoveny v příloze výše uvedeného nařízení vlády, a to vždy konkrétní 

částkou. Příslušná (maximální) výše odměny se pro rok 2022-2026 určí podle počtu obyvatel 

v obci k 1. 1. 2022 a podle funkce, který daný zastupitel zastává. 

Stanovovat odměny za měsíc neuvolněným členům zastupitelstva je nadále vyhrazeno 

zastupitelstvu obce. V usnesení zastupitelstvo stanoví výši odměn za měsíc, a to částkou 

v celých korunách. Při tom může přihlédnout k plnění individuálních úkolů, které jednotlivým 

členům uložilo, a předem stanoveným způsobem k jejich účasti na jednání orgánů, jejichž 

jsou členy. 

Odměny neuvolněným členům nelze stanovit se zpětnou platností. Mohou být vypláceny ode 
dne, jež určí zastupitelstvo obce v usnesení, jímž stanovuje odměny pro neuvolněné 

zastupitele; nejdříve však ode dne, kdy zastupitelstvo přijme usnesení o přidělení odměny. 

 

Kumulace odměn 

Pokud neuvolněný člen zastupitelstva vykonává souběžně více funkcí, lze mu odměny za 

jednotlivé funkce sčítat, ale maximálně lze kumulovat pouze 3 souběžně vykonávané funkce - 

tj. člen rady, předseda výboru, komise nebo zvláštního orgánu; člena výboru, komise nebo 

zvláštního orgánu. Jiné funkce nelze v odměnách kumulovat.  

O kumulaci funkcí musí zastupitelstvo přijmout usnesení. Pokud to neudělá, bude se 

neuvolněným zastupitelům poskytovat jen jedna odměna, a to za funkci, na níž zastupitelstvo 
obce stanovilo odměnu nejvyšší. 

 

Nařízení vlády upravuje výši pravidelných měsíčních odměn, a to maximální pevnou 

složku těchto odměn podle počtu obyvatel.  

 

Paní místostarostce Ing. Hrabovské je stanovena odměna na základě její žádosti. 

 

Zpracoval: - Ing. Jan Socha 

 

Přílohy:   
 

- Novela Nařízení vlády č.317/2017 s přílohou Výše odměn uvolněných a neuvolněných 

zastupitelů 

 


