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Zúčastní se projednávání v ZM:       

 
 
Předložení materiálu uloženo:       
 
Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných 
celků, ve znění pozdějších předpisů  
 
Projednáno v:       

      
 

 
Vztah k rozpočtu města: navýšení již bylo zohledněno v rozpočtu na rok 2023 
 
Zdůvodnění a vysvětlení:  
Nařízením vlády č. 415/2022 Sb. došlo  novelizaci nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši 
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Dosavadní částky stanovené 
v příloze nařízení vlády byly navýšeny o 10 % s účinností od 1. ledna 2023. Novela nařízení 
vlády změnila (navýšila) jen maximální možnou výši odměn, jež může zastupitelstvo schválit 
pro neuvolněné členy zastupitelstva za výkon jednotlivých funkcí. Neuvolněným členům 
zastupitelstev se odměny nezvyšují automaticky, je na rozhodnutí zastupitelstva města, zda 
přistoupí k navýšení odměn pro své neuvolněné členy. 
 
Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Turnov byly schváleny na ustavujícím 
zasedání zastupitelstva města dne 24. října 2022, a to v maximální možné výši, z tohoto 
důvodu je zastupitelstvu města předkládáno rozhodnutí o navýšení těchto částek dle 
uvedeného nařízení vlády. Podle zákona o obcích se výše odměny stanoví částkou v celých 
korunách a změněnou výši je možné schválit nejdříve s účinností ode dne přijetí příslušného 
usnesení zastupitelstvem města, z hlediska zjednodušení výplaty odměny se navrhuje 
navýšení provést od 1. února 2023. 
 
Od ledna 2023 došlo k navýšení hodnoty stravenky poskytované zaměstnancům úřadu 
a volněným členům zastupitelstva města, proto se navrhuje navýšit rovněž výši příspěvku 
ze sociálního fondu. 



 
 
Navrhované usnesení ZM: 
ZM schvaluje 
zvýšení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce člena 
zastupitelstva města (bez dalších funkcí) na 2.588 Kč měsíčně s účinností od 1. února 2023. 
 
ZM schvaluje 
zvýšení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce člena 
rady města na 10.354 Kč měsíčně s účinností od 1. února 2023. 
 
ZM schvaluje 
zvýšení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce 
předsedy výboru zastupitelstva města nebo předsedy komise rady města na 5.178 Kč 
měsíčně s účinností od 1. února 2023. 
 
ZM schvaluje 
navýšení příspěvku na stravování ze sociálního fondu pro uvolněné členy zastupitelstva 
města na 68 % hodnoty stravenky, a to počínaje měsícem lednem 2023. 
 


