JIHOČESKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD
Kancelář hejtmana
Ing. Jaroslav Jedlička, vedoucí odboru
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 291, fax: 386 354 967
e-mail: jedlicka@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

V Českých Budějovicích 4. prosince 2008
Č.j.: KHEJ 32590/2008
Vyřizuje: Mgr. Veronika Królová
Tel.: 386 720 225

Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., ze dne 20.11.2008 týkající se
Obecního úřadu Drhovle Vám sdělujeme následující.
1) Výše odměn je stanovena nařízením č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. V případě uvolněných zastupitelů je výše přímo dána tímto
nařízením, v případě neuvolněných členů musí o výši rozhodnout dle § 84 odst. 2 písm. n) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo obce, neboť nařízení stanoví
pouze maximální výši.
Pokud chcete znát konkrétní výši odměn zastupitelů obce Drhovle, je třeba obrátit se přímo na tuto obec,
krajský úřad tyto informace nemá k dispozici.
2) Výše odměny starosty obce je upravena výše uvedeným nařízením vlády. U uvolněného starosty je
stanovena přímo výše, odstupňovaná podle počtu obyvatel obce, u neuvolněného starosty je dána
maximální výše, o konkrétní výši pak musí rozhodnout zastupitelstvo.
3) Neslučitelnost funkce člena zastupitelstva upravuje § 5 odst. 2 a 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Dle § 5 odst. 2 zákona je funkce člena zastupitelstva obce neslučitelná s funkcí vykonávanou
zaměstnancem této obce zařazeným do obecního úřadu této obce; funkce člena zastupitelstva obce je
neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem zařazeným do pověřeného obecního úřadu nebo
krajského nebo finančního úřadu. Funkce je však dle § 5 odst. 3 zákona neslučitelná pouze za podmínky,
že zaměstnanec vykonává přímo státní správu vztahující se k územní působnosti příslušné obce nebo za
podmínky, že jde o zaměstnance jmenovaného starostou, hejtmanem nebo radou kraje či obce.
4) Obec je povinna zřídit dle § 26 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů jednu úřední desku. Na této desce je povinna zveřejňovat veškeré dokumenty v souladu se
zákony. Obec může sama zřídit i nástěnky v částech obce, není to však její povinnost a není zde povinna
zveřejňovat veškeré dokumenty, tak jak je tomu u úřední desky.
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Pokud jde o stížnost na výkon samostatné působnosti obce, kam obecně závazné vyhlášky patří, je třeba
se obrátit na Ministerstvo vnitra ČR, oddělení dozoru, Mánesova 3, 370 01 České Budějovice.
S pozdravem

Vážený pan
Juraj Smolík
smju@seznam.cz

