
ŽÁDOST ze dne 08.03.2019 

Dobrý den, 

Požaduji v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím (zákon č.106/1999 Sb.) 
znění všech smluv, které se týkají instalace, provozu a měření radary od roku 2017 v 
působnosti MěÚ Varnsdorf. 

Dále požaduji platy a odměny všech zastupitelů  MěÚ Varnsdorf od roku 2017. 

 

ODPOVĚĎ ze dne 22.03.2019 

Vážený pane 

na základě Vaší žádosti ze dne 08.03.2019 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, Vám sděluji k jednotlivým bodům následující: 

 

1. Veškeré uzavřené smlouvy, jakožto i další dokumenty týkající se měřících zařízení na území města 
Varnsdorf jsou zveřejněny na https://www.varnsdorf.cz/cz/urad/mereni-rychlosti/. 
 

2. Odměny zastupitelů: 
 

Rok 2017 – měsíční odměna 

V souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 414/2016 Sb., ze dne 28.11.2016, 
od 1. ledna 2017 náleží měsíční odměna:  

 

počet obyvatel 
města 15 275  
(zaokrouhleno 
15 300) 

měsíční odměna 
(sl. č. 1) 

příplatek za 
ORP 
§1 odst. (3)  
písm. a) 

24 397 Kč + 
55,60 Kč za 
každých 100 
obyvatel nad 
10 000 (sl. č. 9) 

celkem 

starosta města 30 406 Kč 3 000 Kč 27 343,80 Kč 60 749,80 Kč 
Vypočtená částka měsíčné odměny se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 

místostarosta       35.669 Kč,  
člen rady       1.990 Kč, 
předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady  1.650 Kč,  
člen výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvl. Orgánu 1.300 Kč,  
člen zastupitelstva      460 Kč. 

Zdroje  

https://www.varnsdorf.cz/cz/mesto/zastupitelstvo-mesta/usneseni_zm/usneseni-z-ustavujiciho-
zasedani-zastupitelstva-mesta-varnsdorf.html 

https://www.varnsdorf.cz/cz/mesto/zastupitelstvo-mesta/usneseni_zm/usneseni-z-ii-zasedani-
zastupitelstva-mesta-varnsdorf-4.html  



Rok 2018 – měsíční odměna  
(01/2018–10/2018) 

V souladu s nařízením vlády č. 318/2017 ze dne 11. září 2017, od 1. ledna 2018 náleží měsíční odměna:  

 

funkce uvolněného člena zastupitelstva počet obyvatel obce od 10 001 do 20 000 
starosta, primátor 66 647 Kč 

 

neuvolněný člen zastupitelstva     969 Kč,  
člen výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvl. Orgánu 2.738 Kč, 
předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady  3.475 Kč,  
člen rady       4.193 Kč,  
místostarosta       35.989 Kč.  

 

Zdroj 

https://www.varnsdorf.cz/cz/mesto/zastupitelstvo-mesta/usneseni_zm/usneseni-z-30-zasedani-
zastupitelstva-mesta-varnsdorf.html 

 

Rok 2018 – měsíční odměna  
(11/2018–12/2018) 

V souladu s nařízením vlády č. 318/2017 ze dne 11. září 2017, od 1. listopadu 2018 náleží měsíční 
odměna: 

 

funkce uvolněného člena zastupitelstva počet obyvatel obce od 10 001 do 20 000 
starosta, primátor 66 647 Kč 
místostarosta, náměstek primátora,  
náměstek hejtmana 

58 650 Kč 

 

člen zastupitelstva      1.999 Kč, 
člen výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvl. orgánu            3.332 Kč, 
předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady                        3.999 Kč, 
člen rady       4.500 Kč. 

 

Zdroj 

https://www.varnsdorf.cz/cz/mesto/zastupitelstvo-mesta/usneseni_zm/usneseni-z-ustavujiciho-
zasedani-zastupitelstva-mesta-varnsdorf-5.html 

 

S pozdravem 

Ing. Radek Kříž 
tajemník MěÚ 


