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Č.j.70/2015/Roz 

 

 

 

 

 

V Rozsochatci dne 31.03.2015 

Věc 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

 Odpovídáme na Vaši žádost ze dne 18.03.2015 č.j. 70/2015/ROZ. 

 K bodu 1) sdělujeme: 

� V roce 2012 činily výdaje  na platy zaměstnanců      Kč 316 302,00 

� V roce 2012 činily odměny neuvolněných členů zastupitelstva   Kč 299 280,00 

� V roce 2012 činily  ostatní  osobní výdaje Kč 128 983,00 

� V roce 2013 činily výdaje  na platy zaměstnanců      Kč 326 617,00 

� V roce 2013 činily odměny neuvolněných členů zastupitelstva   Kč  299 280,00 

� V roce 2013 činily ostatní  osobní výdaje Kč 150 124,00 

� V roce 2014 činily výdaje  na platy zaměstnanců      Kč 329 266,00 

� V roce 2014 činily odměny neuvolněných a uvolněných členů zastupitelstva   Kč 392 205,00    

� V roce 2014 činily  ostatní  osobní výdaje Kč  171 940,00 

� Odměna za výkon funkce neuvolněného starosty a neuvolněného místostarosty  byla 

stanovena na základě § 72 a 84 zákona o obcích odst. 2 písmeno n) v letech 2012 – 2014 .Byla 

schválena zastupitelstvem obce dne 22.12.2010 ve výši 13 300,00 Kč – starosta a 11640,00 Kč 

– místostarosta  měsíčně. 

K bodu 2) sdělujeme: 

Starosta obce je odměňován na základě  § 71 zákona o obcích , výše odměny je stanovena 

nař. vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v platném 

znění , jeho měsíční odměna činí  35 249,00 Kč 



Místostarosta obce je odměňován na základě  § 72 a 84 odst. 2 písmeno n) zákona o obcích 

ve výši 32 % zákonem dané  nejvyšší  možné odměny  ,  ZO mu schválilo měsíční odměnu ve 

výši  4 907,00Kč měsíčně. 

 

 Na závěr bych rád upozornil, že na dotazy občanů i zastupitelů budou i nadále 

odpovídat ti členové zastupitelstva, výborů, starosta, místostarosta a hospodářka podle toho 

kdo se dané oblasti věnuje a je s ní obeznámen. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        ………………………………………………………….. 

                                                                                                   Krédl Jaroslav, starosta obce 

 

 

 

 

 

 


