OBECNÍ ÚŘAD TUČAPY
Tučapy 49, 683 01 Rousínov
Tel.: 517 377 472
Datum:
Číslo jednací:
Vyřizuje:

18. 6. 2020
61/2020
Ing. Lukáš Marišler

ROZHODNUTÍ
Obecní úřad Tučapy, se sídlem Tučapy 49, 683 01 Rousínov (dále jen „povinný subjekt“), rozhodl
jako orgán příslušný dle ust. § 10 zákona číslo 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, ve
spojení s ust. § 20 odst. 4 písm. a) a § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění (dále jen „informační zákon“),
takto:
Žádost pana Zdeňka Trávníčka, nar. 3. 3. 1988, trvale bytem Jízdárenská 5, 682 01 Vyškov,
o poskytnutí informací dle informačního zákona, doručená povinnému subjektu dne 12. 5. 2020,
v níž žadatel žádal poskytnutí těchto informací:
1. Měsíční odměny starosty obce Tučapy, pana Ing. Lukáše Marišlera za kalendářní roky
2018 a 2019 včetně všech mimořádných odměn.
2. Náhrady za cestovné za kalendářní roky 2018 a 2019.
3. Čerpání dovolené za kalendářní roky 2018 a 2019.
se v souladu s ust. § 15 odst. 1 informačního zákona ve spojení s ust. § 8a informačního zákona
v části týkající se poskytnutí informací pod bodem č. 2 a bodem č. 3;

částečně odmítá.
Odůvodnění:
Obecní úřad Tučapy obdržel dne 12. 5. 2020 žádost žadatele v následujícím znění:
„Domáhám poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb, na měsíční odměny starosty obce
Tučapy pana Ing. Lukáše Marišlera, Tučapy 49 683 01 Rousínov, za kalendářní roky 2018 a 2019
včetně všech mimořádných odměn, náhrad na cestovné, čerpání dovolené - vše zvlášť ke
každému kalendářního roku.“
Povinný subjekt rozhodl žádosti částečně nevyhovět, a to v části týkající se poskytnutí informací ve
věci náhrad na cestovné a čerpání dovolené. Výše vyplacených cestovních náhrad je považována
za osobní údaje, stejně tak informace o čerpání dovolené.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15dnů od jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, a to prostřednictvím Obecního úřadu Tučapy.
Poskytnutí informace podle ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona
Povinný subjekt požadované informace, s výjimkou těch informací, o jejichž částečném odmítnutí
rozhodl výše uvedeným výrokem, poskytuje formou přílohy.

Ing. Lukáš Marišler v. r.
starosta obce
podepsáno elektronicky

Přílohy:
1. Poskytnutí informace podle ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona

Rozdělovník:
E-mail:
Zdeněk Trávníček, nar. 3.3.1988, trvale bytem Jízdárenská 5, 682 01 Vyškov,
TravnicekZdenek@seznam.cz
Datová schránka:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno-střed, DS: x2pbqzq

Příloha č. 1
Poskytnutí informace podle ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona
Dne 12. 5. 2020 jsme přijali Vaši žádost o poskytnutí informací, dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím. K jejímu vyřízení sdělujeme následující:
Výše odměny uvolněnému členu zastupitelstva je stanovena ze zákona prováděcím nařízením
vlády. Výše odměny tedy automaticky vyplývá z aktuálního nařízení vlády ve znění účinném
od 1. ledna příslušného kalendářního roku. Příslušné částky odměn se zjistí v příloze nařízení
vlády, a to v průsečíku „řádku“ pro příslušnou velikostní kategorii obce a „sloupce“ (1 nebo 2, 3, 4)
podle zastávané uvolněné funkce.
V roce 2018 činila měsíční odměna starosty obce Tučapy 40 988,- Kč.
V roce 2019 činila měsíční odměna starosty obce Tučapy 43 858,- Kč.
Mimořádné odměny, které jsou schvalovány zastupitelstvem obce, nebyly v roce 2018 ani 2019
poskytnuty.

Ing. Lukáš Marišler v. r.
starosta obce
podepsáno elektronicky

