OÚ Pavlov
Lidická 65
273 51 Pavlov

Y Praze

dne

22.2, 2OI8

Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

komu:

oú pavlov

Yážení,

ve smyslu zákona ě. 106|1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o
zpřístupnění následujících informaci:

Veškeréměsíčnínáklady na odměnu (dle zákona č.99l20I7 Sb, ve znění pozdějšíchpředpisů)
starosty obce Pavlov okr. Kladno, pana Josefa

Kozla,

, bytem Pavlov,

, PSČ: 273 5I, a to od 1. ledna 2018. Dále uvedte veškeréostatní požitky
(odměny, služebnívozidlo či telefon, proplacení služebních cest apod.), které Josef Kozel
obdržel, ato za kalendářní rok2Dl].

Veškeréměsíčnínáklady na odměnu (dle zákona č.99l2OI1 Sb, ve znění pozdějšíchpředpisů)
místostarosty obce Pavlov okr. Kladno, pana Vítka Kohoutka, nar.
,

dne

, bytem

Pavlov, PSČ: 273 51, a to od 1. ledna 2018, Dále uvedte veškeré ostatní požitky

(odměny, služebnívozidlo či telefon, proplacení služebníchcest apod.), které Vítek Kohoutek

obdržel, ato za kalendářní rok2O1,].

lnformaci žádám poskytnout

v

písemnéformě

a

zas|at poštou na

nížeuvedenou

korespondenční adresu. Za jejich poskytnutí předem děkuji.

ó
-}

S pozdravem

Milan Švácha,

J

Datum narozehí

Byem

,

Praha

Adresa pro kore spondenci:

-...**

í\

l\----l -.

§becní úřad Favlav
Lidická 65

ž735}. Favtm*

okres kladno

MilanŠvácha

V Favlgvč 1. 3.2S18
}-{a§e č-!. :OP-O§,řa478

Pmkyfnutí irfomací

f2*t &

Bbecni úřad obce Pavlav obdržel Vaši žádcst ze dne 22. tm*ra 2S18 o
pcskym*Í irr&r,grrací rr€ smyslu zákana č" í#§/}999 Sb., * svobel&užw
přistapu k ínfrsrrnatím, ve zněwí pczďějš{eh preďpšsů- V odpvědi na Vaši
žádost o pcslqrtnutí irrfarrnace na ,,veškeré měsíčnínáktrady na adměnu {dte
zákana č.99Í7ú17Sb. ve znění pozdějšich předpisů}" starosty a místostaros§
gke Pavlov sdětajem* xrás}eď*j íci :

Veškere měsičnínáklady ob*e poslgotnuté na *dmělru před zdaněrrím pro
uvolněného zasfupitele pana Josefa Kozla za qýkon funkce starost5r obce
Pavlcv, dle &7Z *dst" t, zélk*wa č-WfZ*í?§b. ys wtfuá pzdějšich
předpisů, účinnéhood 1. 1. 2ů18, jsou stanoveny veřejně pfistupným
provádě*Írn zvtraštnírrr právaím předpisem rr Nafizerri vlrády č. 318l2ff1? §b" o
\ryši odměn členůzastupitelstev územních samosprávných celků" Např- záe na
etc**r,oedeké adrese http://www.sagit.czl\nfo/sb17318- Tmtc peÉpi* *taxwví
veškerénáklady na nezdaněnou měsíčníodměnu pro uvolněného zasfupitele
za qýkon funkc* starasty každé*bce, na p*čet *byvatel s řvaiým p*byten na
'&zeal'i územaí}rosarnosprávného eelk*- Pra obec Pavlov jde o velikcstaí
kategwii tr"
Ostatni pažitky ra rak 2S17 - po§ze edměxa pro uv*inčrréh*zastupitele za
qýk*n furrkec staro*§ cbce. Tgleťffiníkaít:. ve vlasť:rímtelefbml pro
FrljÍ"},*"íýďt*ú&kriz*v;ých a gltlfublric}r havar&. Gdchczť hcv*ry S,-Kč.
Žaane zákonem umažněnéani iiné dalši pofitkv či vÝhgdv pra tlvolněného
zxstupite§e s §.mkcí starcsty obce - J**ef K*zeI xewc#rrá.
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Česká republika

*

§eb,íc*s!íspoiecí
+42a 3L2 665 325
+4ž8774 18§ 544

DS: rt2a3gt

$

e*kwxírya$*í
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obecní úřad paylov
Lidická 65
273 57 Pavlov

okres kladno

Veškeréměsíčnírr.íklady obce poslgrfnuté na nezdaněnou odměnu pro
neuvglněll€h* zasfupitetre pana lng. Ví{ke K*rhgufke w *ýkp* funkae
místostarosty obce Pavlov, dle § 72 odst.2, odst. 3 a § 73 odst. 2, zákona
č.99í2*17§b, ve měni pozdějších předpisů, účirrné"hosd 1. 1" 2018 tvoři
maximální vYš€ nezdaněné odměny, ktsrá byla schválena za§fupitelstyern
prováděcím zvlaštnímprávním předpisem - Nařízenímvlády č. 31812017 §b.
o výši odrněn čleaůzastupitelstev úzernrťchsarnosprávných celků"
Pro obec Favlovjde o vclikostní kat*gorii tr"
Veškeréúdaje jsou voluě přísfupnéna http://www.sagit.czlinfo/sb 1 73 1 8
http:llv,rww.pavlovukIaďna.czlckphotoslI51I37 6487 JátpisoÁZOYZYaZač.6_2

0I7Yo2a+Yo2aUsneseníoÁ20zYo}OveíejnéhooÁ2}zasedáníoÁ2azastupite\stvaoÁ2
azoÁ2013.1I.2017 .pdf

Ostatní psžitky za rok 2*17 - použ§ odrněaa pcskytcvaná neuvolněnémrr
zastupiteli za wýkon funkce místostaros§r obce.

Žaane zákonem umožněnéani iině dalšípožitkv či rnřhody pro
neuvolněného zasfupitele s fulrkcí rnistostarosty obce - Ing. Yít*k Kohoutek
newužívá.

Děkujeme za Yaši žádost o postrytnutř iiiformací o našich odměnách a
dašíchmožxých pořifcich a výhadách, kt*rron paťrně vyjadřnjete svoji
starost o ton abychom §e na úkor obce neobohacovali.

Vzhledem k Yašemu ájmu o naše požittry a výhody jsme si naopak
uvědonnili, že nevyuříváním dalšíchopnivněnýck výhod sami sebe
j*duoanačně 1mškozujeme a chysůáme §€ y t*rmto smyslu učinit
v bndoxrynu nápnnvn.

za obesní úřad pavtrov:
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