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Odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím

Na základě Vaší žádosti ze dne 29.05.2020 o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím ve věci Projekt splaškové kanalizace a ČOV
Vám sděluji následující:

• S příslušnými dokumenty týkající se Projektu splaškové kanalizace a ČOV se můžete přijít seznámit
v úředních hodinách na obecní úřad, a to ve středu od 16:00 do 18:00. Pro hladký průběh si můžete
domluvit termín a čas dopředu, abychom se Vám mohli plně věnovat.
• Rozsah projektu je v kompetenci obce, dále je také v zájmu obce, aby se postupovalo hospodárně a
efektivně a zároveň v mezích svých technických a finančních možností. Některé části z projektu byly
vyjmuty pro finanční náročnost.
• Pro informace nezrealizované akce Splaškové kanalizace a ČOV v rámci Svazku obcí Antonína
Dvořáka (SOAD) se obraťte na bývalého předsedu a zároveň likvidátora svazku pana Zdeňka
Strnada, Vysoká u Příbramě 3.
• Za projekt Splaškové kanalizace a ČOV obec uhradila v roce 2018 částku 358 039 Kč (stavební
povolení), v roce 2019 částku 425 714 Kč (projektová dokumentace pro provedení stavby – soupis
prací a dodávek, geologický průzkum místa ČOV, vyřízení žádosti o dotaci), v roce 2020 nebylo
dosud hrazeno.
• Zastupitelé obce jsou odměňováni tzv. odměnou členům zastupitelstev ÚSC, výši stanoví Nařízení
vlády, které se průběžně novelizuje a ZO výši odměny schvaluje na svém zasedání usnesením.
Rok 2018 – starosta obce 24 593 Kč/měsíčně
místostarosta obce 22 134 Kč/měsíčně
zastupitel a předseda výboru obce 2 459 Kč/měs.
zastupitel a člen výboru obce 2 049 Kč/měs.
Dále byly vyplaceny viz. níže:
Odměna při skončení funkčního období i odchodné jsou zákonné nároky, které vznikají bez
rozhodnutí orgánu obce. V případě neposkytnutí plnění nebo poskytnutí špatně vypočteného plnění
oprávněným osobám se obec vystavuje riziku vymáhání rozdílů v odměně či odchodném
vyplaceném a ze zákona náležícím, a to včetně úroků z prodlení.
Starosta obce 147 588 Kč
Místostarosta obce 88 536 Kč
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Rok 2017, 2016, 2015 a 2014 (11,12 měsíc) – starosta obce 19 585 Kč/měs.
místostarosta 12 725 Kč/ měs.
zastupitel a předseda výboru 1 340 Kč/měs.
zastupitel a člen výboru 1 030 Kč/měs.

S pozdravem

…………………………………………………
Ing. Jana Krejčová, starostka obce
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