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Informace poskytnuté v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
        Č.j. 10365/2012/KAT/VPA/ZAI/9 
 
 
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ve věci zveřejnění celkových 
příjmů a průměrných výdělků za roky 2009, 2010, 2011 a 2012 úředníků a vedoucích 
pracovníků Městského úřadu Česká Třebová: starosty, místostarostů, tajemnice, právníka, 
vedoucích odborů, velitele a zástupce velitele městské policie a dále jednatelů a vedoucích 
pracovníků společností s majetkovou účastí města. 
 
 
Žádost byla rozdělena do tří částí: 

1. Žádost o zveřejnění celkových příjmů a průměrných výdělků za roky 2009, 2010, 
2011 a 2012 starosty a místostarostů 

2. Žádost o zveřejnění celkových příjmů a průměrných výdělků za roky 2009, 2010, 
2011 a 2012 tajemnice, právníka, vedoucích odborů, velitele a zástupce velitele 
městské policie a jednatelů společností s majetkovou účastí města 

3. Žádost o zveřejnění celkových příjmů a průměrných výdělků za roky 2009, 2010, 
2011 a 2012 vedoucích pracovníků společností s majetkovou účastí města. 

 
 
 
K jednotlivým částem sdělujeme následující: 
 

1. Žádost o zveřejnění celkových příjmů a průměrných výdělků za roky 2009, 2010, 
2011 a 2012 starosty a místostarostů 

Odměny uvolněných členů městského zastupitelstva, tj. starosty a místostarostů jsou 
stanoveny dle právního předpisu, kterým je Nařízení vlády č. 37/2003, Sb., o odměnách za 
výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Výše jejich odměny se 
odvíjí od počtu obyvatel k 01.01. příslušného kalendářního roku. Průměrný příjem je 
v každém kalendářním měsíci stejný (z tohoto důvodu není odměna rozepisovaná do 
dvanácti stejných řádků po jednotlivých měsících), neboť u uvolněných členů 
zastupitelstva nemá na výši jejich odměny vliv čerpání řádné dovolené. Výši odměny 
může ovlivnit pouze pracovní neschopnost, přičemž za požadované období od roku 2009 
až do současnosti k takové situaci nedošlo.  
 
 
 
 



  
Hrubý měsíční příjem 

 
Důvod změny 
 

Rok 2009   
Starosta 55640  
Místostarosta I. 47590  
Místostarosta II. 47590  
Rok 2010   
Starosta 55640  
Místostarosta I. 47590  
Místostarosta II. 47590  
Rok 2011   
Starosta 52920 Snížení počtu obyvatel  
Místostarosta I.  45240 Snížení počtu obyvatel 
Místostarosta II. 45240 Snížení počtu obyvatel  
Rok 2012   
Starosta 52870 Snížení počtu obyvatel 
Místostarosta I.  45190 Snížení počtu obyvatel  
Místostarosta II.  45190 Snížení počtu obyvatel 

 
 
2. Žádost o zveřejnění celkových příjmů a průměrných výdělků za roky 2009, 2010, 

2011 a 2012 tajemnice, právníka, vedoucích odborů, velitele a zástupce velitele 
městské policie a jednatelů společností s majetkovou účastí města 

 
K této části žádosti bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti. 
 
 
3. Žádost o zveřejnění celkových příjmů a průměrných výdělků za roky 2009, 2010, 

2011 a 2012 vedoucích pracovníků společností s majetkovou účastí města. 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c)  jsme odložili část žádosti, která se týká 
žádosti o zveřejnění celkových příjmů a měsíčních výdělků (včetně průměrného 
měsíčního příjmu) za roky 2009, 2010, 2011 a 2012 u vedoucích pracovníků společností 
s majetkovou účastí města. Důvodem odložení této části žádosti je skutečnost, že příjmy 
vedoucích pracovníků daných společností jsou pouze v kompetenci jednatelů a Město 
Česká Třebová tyto informace nemá k dispozici.    

 
 
 
 
 
V České Třebové dne 31.05.2012 
 
 
 
 
 
 
Ing. Věra Pirklová v.r.  
tajemnice MěÚ 


