
Město Sezemice 

 

 
 
 

 
 

Směrnice č. 04/2017 

Pravidla pro poskytování dalších plnění z rozpočtu města pro členy 

zastupitelstva města 
 

 Směrnice č. 04/2017  

Zpracovala: Bc. Irina Rálišová        Kontrolovala: starosta města 

Účinnost: 01.01.2018 Závaznost: členové zastupitelstva města 

Datum vydání: 06.12.2017 Vydává: Zastupitelstvo města  

Doplňuje: - 
 

Doplňuje: Zastupitelstvo města 

Počet stran:  5 Přílohy:  -- 

Metodické vymezení: Směrnice  

 
 
 
 

IČ: 00274241, se sídlem Městský úřad Sezemice               
 

Schváleno dne 06.12.2017 Zastupitelstvem města Sezemice 
usnesením č. Z/62/4/2017 

 



  Stránka 1 (celkem 2) 
 

Zastupitelstvo města Sezemice v souladu s § 80 zákona č. 200/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje s účinností od 01.01.2018 tato: 

 
Pravidla pro poskytování dalších plnění z rozpočtu města pro členy 

zastupitelstva města. 
 

Článek 1 
Příspěvek na stravování. 

1. Stravování je zajištěno prostřednictvím veřejných stravovacích zařízení formou stravenek 
jako nepeněžní plnění. Uvolněným členům zastupitelstvu se poskytne příspěvek na 
stravování ze svého rozpočtu. Příspěvek nenáleží uvolněným členům zastupitelstva po 
dobu nepřítomnosti v práci, tj. po dobu čerpání dovolené na zotavenou, v době nemoci 
nebo ošetřování člena rodiny, za služební cesty, při níž je zajištěno stravování nebo 
účtováno stravné. Příspěvek na stravování nelze čerpat za dny, za které je vyplaceno 
stravné v rámci cestovních náhrad. 

2. Příspěvek na stravování náleží uvolněnému členovi zastupitelstva ve výš 60 Kč na jednu 
stravenku. 

Článek 2 
Příspěvek na úpravu zevnějšku a reprezentaci 

1. Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku náleží starostovi, 
místostarostovi nebo členovi zastupitelstva města pověřeného k přijímání projevu vůle 
snoubenců, že spolu vstupují do manželství, ve výši 300 Kč na jeden den. 

2. Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se 
zastupováním obce na veřejných občanských obřadech náleží starostovi ve výši 6.000 
Kč za jedno pololetí a místostarostovi ve výši 3.000 Kč za jedno pololetí. 
Příspěvek se vyplácí ve výplatních termínech vyúčtování odměny v měsíci červnu a 
listopadu.  
Příspěvek přísluší pouze uvolněnému členu zastupitelstva, který v kalendářním pololetí 
odpracoval minimálně 60 pracovních dnů. Pracovním dnem se rozumí též den, kdy 
uvolněný člen zastupitelstva: 

o čerpal dovolenou, 
o nepracoval, neboť na pracovní den připadl státní svátek, 
o nemohl konat práci pro překážku na straně zaměstnavatele. 

Článek 3 
Příspěvek na penzijní a životní pojištění. 

1. Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření 
nebo životní pojištění se poskytne uvolněným členům zastupitelstva, kteří uzavřeli 
smlouvu o penzijním připojištění, penzijním spoření nebo o životním pojištění, 
s pojišťovnou, která je oprávněna v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněna 
podnikat na území ČR nebo s pojišťovnou usazenou na území členského státu Evropské 
unie nebo na území Evropského hospodářského prostoru.  

2. Příspěvek se poskytne ve výši 1.000 Kč na základě písemné žádosti uvolněného člena 
zastupitelstva. 

3. Uvolněný člen zastupitelstva je povinen písemně informovat příslušnou pojišťovnu o tom, 
že příspěvek (případně jeho část) na jeho životní pojištění bude za něj hradit město. 

4. Městský úřad Sezemice bude příspěvek poukazovat přímo příslušné pojišťovně, a to na 
číslo účtu, které sdělí uvolněný člen zastupitelstva. 

 



  Stránka 2 (celkem 2) 
 

Článek 4 
Odměna při významném životním výročí. 

Členovi zastupitelstva se poskytne odměna při životním jubileu dovršení 50, 60 a 70 let věku 
ve výši 2.500 Kč.  

Článek 5 
Ostatní příspěvky 

1. Uvolněnému členovi zastupitelstva lze z rozpočtu města poskytnout: 

a) Příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit. 
b) Příspěvek na rekreaci. 

2. Příspěvek dle bodu 1 se poskytne v celkové výši 2.000 Kč. Je poskytován jako 
nepeněžní plnění formou úhrady faktury a doúčtováním rozdílu mezi fakturovanou 
částkou a příspěvkem poskytnutým uvolněnému členovi zastupitelstva.  

Článek 6 
Příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce  

1. Příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce se poskytne členům 
zastupitelstva, kteří uzavřeli smlouvu s pojišťovnou. 

2. Příspěvek se poskytne v maximální výši 500 Kč na základě předložené smlouvy 
s pojišťovnou. 

3. Člen zastupitelstva je povinen písemně informovat příslušnou pojišťovnu o tom, že 
příspěvek (případně jeho část) na pojištění rizik spojených s výkonem funkce bude za něj 
hradit město. 

4. Městský úřad Sezemice bude příspěvek poukazovat přímo příslušné pojišťovně, a to na 
číslo účtu, které sdělí člen zastupitelstva. 

Článek 7 

1. Při čerpání příspěvku je nutno dodržet tato pravidla: 

a) Městský úřad Sezemice hradí předložené faktury v celé výši a uvolněnému členovi 
zastupitelstva vyúčtuje rozdíl mezi fakturovanou částkou a příspěvkem. 

b) Člen zastupitelstva města využívá příspěvky pouze pro vlastní potřebu. 
c) V případě nejasností je nutno dohodnout formu čerpání s vedoucí finančního odboru. 

2. Při čerpání jednotlivých příspěvků bude postupováno v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy. Plnění podléhající zdanění bude zdaněno dle platných předpisů. 

3. Tato pravidla schválilo zastupitelstvo města dne 06.12.2017 usnesením č. Z/62/4/2017 a 
nabývají platnosti dnem a účinnosti dne 01.01.2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Martin Staněk Ing. Vlastimil Plecháček 
 starosta města místostarosta města 
 


