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LudmilaSucháčková
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E-MAIL:

obec@spalov.cz

DNE: 25.to.zol7

VE sPÁLoVĚ

Věc: Poskvtnutí informace

Na základě žádostĺo poskytnutí informace, dle zákona č' L06/I999Sb., doručen é 24.10.2017

sdělujeme:

ad1) Výše odměny uvolněným i neuvoĺněným členůmzastupĺtelstva je stanovena dle Nařízenívlády
č'.37/2003vevýšiuvedenévpříloháchč,'!,2a3tohotonařízenĺ. Funkcestarostyjeuvolněná,
místostarosty neuvolněná' Uvolněným členůmzastupitelstva se měsíčníodměnazvyšuje v obcích
s matrĺčnímúřadem o částku 2 000,- Kč. Městys Spálov matričníúřadvykonává. Jĺnépříplatky či
odměny nebyly vyplaceny. Počet obyvatel 870-890.

ad2) Výši odměny místostarosty, jehož funkce je neuvolněná, schválĺlo zastupitelstvo usnesením č.
210/7/Ż01'6 ve výšĺ4000,-Kč.Před tímto datem pobíral místostarosta odměnu 2.5oo,- Kč. Za funkci
neuvolněného čĺenazastupĺtelstva náleží odměna ve výši 3oo,-Kč, dle usnesen í č. 4o4/1'4/2ot7 ' Před
tímto datem náležela neuvolněnému členu zastupitelstva odměna ve výši 28o,-Kč.
ad3) Ludmila Sucháčková

ad4)oldřich Kostka
Poz.: ĺnformace o složenízastupĺtelstva městyse, počtu obyvatel , usneseníaj., jsou na webových
stránkách městyse.
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Żálďosto informace pođlezákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
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Městys Spálov
Spálov 62
742 37 Spálov
IČo: 00298387

V Hľanicích ,

zćlkona č,' l}611999 Sb.,
o zpřístupnění následujících informací:

Ve smyslu

o

svobodném přístupu

k

dne 24.

ţíjna2017

infoľmacímVás Źádam

1. Jaká byla výše platu staľosty obçe za období teden 2016 _ zélÍíŻ01'7věetně všech
příplatĹůa odńent Żaaam o rozepsání konkrétních částek za jednotlivé měsíce

2.

uvędeného období.
_
všech
Jaká byla výše platu místostarosty obce za období leden 2016 zëlŕí2017 včetně
a ojměn? Żadam o rozepsání konkľétníchčástek za jednotlivé měsíce

prĺplatků

uvedeného období.
Kteľá osoba (titul, jméno, příjmení) zastćlvaIa v uvedeném období pozici staľosty?

3.
4. Která osoba (tiiul, jméno' příjmení) zastélva|a v uvedęném období pozici
místostarosty?

schránky
Infoľmaci ż.á,dâmposkytnout formou datového souboľu zaslaného do mé datové
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