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Sdělení o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Město Dubňany obdrželo dne 18.04.2019 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Požadujete poskytnutí následujících informací:
„Žádám o poskytnutí informací (dle zákona č. 106/1999 Sb.) o výši odměn stávajících
uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva v Dubňanech a to jmenovitě a v členění na
jednotlivé zastupitele.“
K Vaší žádosti sdělujeme následující:
Vámi požadovaná informace, ve které bude uvedena výše odměn stávajících uvolněných i
neuvolněných členů zastupitelstva v Dubňanech jmenovitě a v členění na jednotlivé
zastupitele u povinného subjektu neexistuje a musela by být takto nově vytvořena. Přesto
všechny Vámi požadované informace lze zjistit na webových stránkách města Dubňany, kde
jsou na adrese https://www.dubnany.eu/mesto/usneseni-zastupitelstva-mesta/ v usnesení
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Dubňany (ZM) ze dne 31.10.2019 v bodě 6
uvedeny zastupitelstvem schválené měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným
zastupitelům
a
za
jakých
podmínek
jsou
vypláceny,
na
adrese
https://www.dubnany.eu/mesto/vybory-a-komise/ se nachází složení všech komisí Rady
města Dubňany a výborů ZM, na adrese https://www.dubnany.eu/mesto/zastupitelstvomesta/ je aktuální jmenovité složení Zastupitelstva města Dubňany, a na adrese
https://www.dubnany.eu/mesto/rada-mesta/ je uvedeno složení Rady města Dubňany. Tedy
Vámi požadované informace jsou veřejnosti k dispozici, jen nejsou uvedeny v podobě,
kterou požadujete. Co se týká informace o odměně pro uvolněného zastupitele, tím je
v Dubňanech pouze starosta města Dubňany a jeho odměna je dána zákonem nařízením
vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění a částkou uvedenou v tabulce, která je přílohou
k tomuto nařízení, a kterou Vám v příloze zasíláme. Uvedené odměny jsou před vyplacením
sníženy o zákonné odvody.
V Dubňanech dne 30.04.2019
Ing. Dana Panáková
vedoucí správního odboru
elektronický podpis
Příloha:
- nařízení vlády č. 202/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
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