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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších přepisů 

 

 

Město Újezd u Brna, se sídlem Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna, jako správní orgán 
příslušný ve smyslu ustanovení §§ 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), současně jako povinný subjekt ve smyslu 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdrželo dne 19. 6. 2020 „Žádost o informace“ od 

- dále jen 
„žadatel“, kdy tento žádal o informaci, cit.: 
 

Tímto žádám o poskytnutí informace o kompletních výdajích za všechny uvolněné zastupitele 
včetně výdajů za zdanění jejích příjmů, a to za volební období 2002-2006, 2006-2010, 2010-

2014, 2014-2018 (vždy za celá volební období) a dle jednotlivých zastupitelů (jméno, měsíc, 
rok, částka). Dále prosím o informaci, jaké byly kompletní výdaje s odměnami v souvislosti 

s ukončením funkce na konci těchto volebních období (opět jmenovitě). 
Rovněž prosím o informaci, jaký měla v daném období obec rozpočet. Některé informace 
týkající se rozpočtu jsou sice veřejně přístupné, nicméně ne za celé požadované období. 
 

 

K žádosti povinný subjekt uvádí: 
 

1) Celkové náklady na uvolněné zastupitele za celé požadované období, tj. od roku 
2002 do konce funkčního období v roce 2018 činily: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

funkce Celkové náklady za funkční období 2002 - 2018 

Starosta 

ThDr. Jan Hradil Th.D. 
12 329 193 Kč 

Místostarosta 

Karel Hradský 
10 432 507 Kč 

uvolněný 
zastupitel/radní 
Pavel Petlák 

Celkové náklady za funkční období 1. 1. 2013 – 

31. 3. 2014:   605 349 Kč 

Kompletní náklady za uvolněné zastupitele celkem: 23 367 049 Kč 



 

 

 

 

2) Odměna uvolněných zastupitelů při skončení funkčního období činila: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Rozpočty za roky 2011 – 2018 jsou zveřejněny na webových stránkách města: 
http://ujezdubrna.cz/rozpocet-mesta-v-tomto-a-predchozich-letech/. 

 

Další podrobné požadované informace byly s ohledem na jejich velký objem zpracovány 
do jednotlivých tabulek, které zasíláme v příloze. 

 

 

 

 

 

Ing. Marie Kozáková 

   starostka města 

 

 

 

Přílohy 1 - 10: 
1) Odměny uvolněných zastupitelů 2002-2018 dle jednotlivých let 
2) Rozpočet 2002 

3) Rozpočet 2003 

4) Rozpočet 2004 

5) Rozpočet 2005 

6) Rozpočet 2006 

7) Rozpočet 2007 

8) Rozpočet 2008 

9) Rozpočet 2009 

10) Rozpočet 2010 

funkce Odměna při skončení funkčního období – 

11/2018 

Starosta 
ThDr. Jan Hradil Th.D. 

337 908 Kč 

Místostarosta 
Karel Hradský 

297 360 Kč 

Odměna uvolněných zastupitelů při skončení funkčního období 
celkem: 635 268 Kč 

http://ujezdubrna.cz/rozpocet-mesta-v-tomto-a-predchozich-letech/

