Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Pořadové číslo:

INFO/07/2016

Ze dne:

11.04.2016

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se na město Kutná Hora
obracím se žádostí o poskytnutí následujících informací:
1. Kolik činí měsíční odměna zastupitele města Kutná Hora?
2. Kolik činí měsíční odměna člena rady města? Respektive radního?
3. Kolik činí příplatek za členství ve Výboru nebo Komisi?
4. Kolik činí měsíční odměna člena dozorčí rady společnosti Thebis?
Děkuji za odpověď. Pokud by nestačila žádost v této podobě, tak mi prosím zašlete formulář na
vyplnění.

Odpověď ze dne:

12.04.2016

Poskytl odbor:

KAN

Vážený pane,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. zasílám odpovědi, které
požadujete.
K bodům 1 - 3 :
Odměny zastupitelů se řídí nařízením vlády č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zastupitelé
Kutné Hory si, na základě posledního nařízení vlády č. 352/2015 Sb., odměny nezvýšili. Zastupitelé
přijali své usnesení č. 5/16 ze dne 26.1.2016. Zákon jasně stanoví, jaká odměna náleží zastupiteli,
který pracuje ve výboru či komisi nebo je přímo předsedou výboru či komise. Žádný jiný příplatek za
práci v komisi či výboru není.
Měsíční odměna kutnohorského zastupitele tedy činí (dle účasti v radě, komisích a výborech) :
1. člen rady : 2.190,- + 360,- = 2.550,- Kč
2. předseda výboru či komise : 1.990,- + 360,- = 2.350,- Kč
3. člen výboru či komise : 1.650.- + 360,- = 2.010,- Kč
4. člen zastupitelstva : 510,- + 360,- = 870,- Kč

K bodu 4 :
Ohledně odměny člena dozorčí rady společnosti KH TEBIS s.r.o. vycházím z usnesení Rady města
Kutná Hora č. 359/15 ze dne 1.4.2015, kdy rada, jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, ve
funkci jediného společníka společnosti KH TEBIS s.r.o. stanovila s účinností od 1.4.2015 odměny
členům dozorčí rady společnosti takto :
Předseda – do výše 33.600,- Kč ročně
Člen – do výše 21.600,- Kč ročně

Zasílám požadované odpovědi a přeji příjemný den.

S přátelským pozdravem,
Eva Hnátková
Vedoucí kanceláře tajemníka
Město Kutná Hora
Havlíčkovo nám. 552
284 01 Kutná Hora
Tel. +420 327710103
Fax. +420 327710106
e-mail : kancelar@mu.kutnahora.cz
www.mu.kutnahora.cz

