
 
1/IX. ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany konané dne 20.10.2022 

_____________________________________________________________________________ 

 

Bod programu č.: 9 
Pravidla a návrh odměn neuvolněným členům Zastupitelstva a nečlenům Zastupitelstva 

 

Obsah: 

Starosta předkládá Zastupitelstvu návrh Pravidel a měsíčních odměn neuvolněným členům 

Zastupitelstva a nečlenům Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany s účinností od 1.11.2022.  

 

Příloha: 

 Pravidla pro poskytování odměn a měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva 

a nečlenům Zastupitelstva  

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

samosprávných celků 

 Důvodová zpráva 

 

 

 

 

Návrh usnesení: 

 

 

 

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany 

 

schvaluje 

 

Pravidla pro poskytování odměn a měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva 

a nečlenům Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany v IX. volebním období ve výši uvedené v 

příloze usnesení s účinností od 1.11.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 13.10.2022 

 

Zpracoval:                  Předkládá: 

Ing. Tomáš Hornoch        Starosta MČ Brno-Tuřany 



Pravidla pro poskytování odměn a výše odměn neuvolněným členům 

Zastupitelstva a nečlenům Zastupitelstva  
s účinností od 1.11.2022 

 

1. Pravidla pro poskytování odměn členům Zastupitelstva: 

 

V případě, že zastupitel nevykonává žádnou jinou funkci, náleží mu pouze odměna člena 

zastupitelstva (základní odměna). Pokud zastupitel vykonává další funkci (člen rady, předseda výboru 

nebo komise, člen výboru nebo komise), náleží mu pouze odměna za tuto funkci, základní odměna 

člena zastupitelstva mu nenáleží.  

 

V případě souběhu výkonu více funkcí se stanovuje odměna jako souhrn odměn za souběžný výkon 

člena rady obce, předsedy výboru nebo komise a člena výboru nebo komise, přičemž do souhrnu jsou 

zahrnuty vždy maximálně dvě odměny za funkce s nejvyšší odměnou, s tím, že druhá nejvyšší odměna 

se započítává ve výši 50 %.  

 

Výše uvedené pravidlo se neuplatní v případě souběhu:  

- funkce předsedy ve více výborech nebo komisích, 

- funkce člena ve více výborech nebo komisích. 

V případě předsednictví ve více výborech nebo komisích je pro účely výpočtu odměny považována 

další funkce předsedy výboru nebo komise jako členství v dané komisi nebo výboru. V případě 

výkonu funkce člena ve více výborech nebo komisích náleží zastupiteli odměna pouze za jednu 

vykonávanou funkci. 

 

V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna 

poskytována ode dne složení slibu. 

 

Navrhovaná výše měsíčních odměn pro jednotlivé funkce: 

člen zastupitelstva (bez dalších funkcí) 1 520 Kč 

člen rady  6 081 Kč 

předseda výboru, komise 3 040 Kč 

člen výboru, komise 2 533 Kč 

 

Přehled možných kombinací: 

člen rady + předseda výboru (komise) 7 601 Kč 

člen rady + člen výboru (komise) 7 348 Kč 

předseda výboru (komise) + člen výboru (komise) 4 307 Kč 

předseda výboru (komise) + předseda výboru (komise) 4 307 Kč 

člen výboru (komise) + člen výboru (komise) 2 533 Kč 

 

2. Pravidla pro poskytování odměn nečlenům Zastupitelstva: 

 

Odměna se poskytuje pouze za výkon funkce předsedy komise RMČ, v případě předsednictví ve více 

komisích RMČ se odměny nesčítají. Odměna náleží ode dne vzniku funkce. 

 

Navrhovaná výše měsíční odměny: 

předseda komise Rady 1 765 Kč 
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„Příloha k nařízení vlády č. 338/2017 Sb.



Důvodová zpráva 

 
Výše odměn je navržena v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 

zastupitelstev územních samosprávných celků. Odměna je stanovena jako 70 % maximální možné 

výše odměny za konkrétní funkci, tak jak to bylo nastaveno v předchozím volebním období. Dále jsou 

stanoveny pravidla v případě souběhu více funkcí neuvolněného zastupitele. 

 

Maximální výše odměny: 

 

člen zastupitelstva 
(bez jiných funkcí) člen rady předseda V,K člen V,K 

2 171 Kč 8 687 Kč 4 343 Kč 3 619 Kč 

 

 

Navrhovaná výše odměny (ve výši 70 % maximální odměny) 

 

člen zastupitelstva 
(bez jiných funkcí) člen rady předseda V,K člen V,K 

1 520 Kč 6 081 Kč 3 040 Kč 2 533 Kč 

 


