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Městská část Praha 10 
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 
 

Návrh usnesení 
Zastupitelstva městské části Praha 10 

číslo 
ze dne 26. 1. 2015 

 

k návrhu na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části 
Praha 10. 

 
Zastupitelstvo městské části Praha 10 
 

I. stanovuje 
     s účinností od 11. 10. 2014 
 

a) pravidelnou měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 
10 ve funkci člena zastupitelstva ve výši 1780,- Kč 

Pozn.: částka 1 780,-Kč je složena z částky  1 120,-Kč (za výkon funkce člena zastupitelstva) + 660,- Kč (příplatek 
podle počtu obyvatel)  

b) pravidelnou měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 
10 ve funkci člena rady ve výši 5 230,- Kč 

Pozn.:částka 5 230,-Kč je složena z částky 4 570 ,-Kč (za výkon funkce člena rady) + 660,-Kč  (příplatek podle počtu 
obyvatel)  

c) pravidelnou měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 
10 ve funkci předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady ve výši 3 930,-Kč 

Pozn.: částka 3 930,-Kč je složena z částky 3 270,- Kč (za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva nebo komise 
rady) + 660,- Kč  (příplatek podle počtu obyvatel)  

d) pravidelnou měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 
10 ve funkci člena výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu ve 
výši 3 630,-Kč 

Pozn.:částka 3 630,- Kč je složena z částky 2 970,- Kč (za výkon funkce člena výboru zastupitelstva, komise rady 
nebo zvláštního orgánu + 660,- Kč  (příplatek podle počtu obyvatel)  

 
 
 
 
Předkladatel: Ing. Martin Slavík, tajemník ÚMČ Praha 10 
Číslo tisku:     P-10  126706/2014 
 
 
 
 
 



 
Důvodová zpráva 

 
 

Podle ustanovení § 89 odst. (1) písm. c) zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, je zastupitelstvu městské části vyhrazeno stanovit výši odměn 
neuvolněným členům zastupitelstva městské části.  
 
Dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve 
znění pozdějších předpisů, měsíční odměnu neuvolněných členů zastupitelstva tvoří pevná 
složka stanovená podle druhu vykonávané funkce a příplatek podle počtu obyvatel.  
 
Odměna neuvolněným členům zastupitelstva městské části se dle ust. § 56 odst. (2) zák. č. 
131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, poskytne poprvé za měsíc, kdy 
člen zastupitelstva nabyl práv a povinností člena zastupitelstva městské části podle tohoto 
zákona, tj. od 11. 10. 2014. 
 
Usnesením Rady městské části Praha 10 číslo 37 ze dne 10. 12. 2014 je tento materiál 
odsouhlasen k předložení Zastupitelstvu městské části Praha 10. 

 


