Úřad městské části Praha 10
Kancelář tajemníka

Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka:
V Praze dne:

9. 11. 2015

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, Kancelář tajemníka obdržela dne 28.10.2015
Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:
,,Dobrý den, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o
poskytnutí celkové výše finančních prostředků, které povinný subjekt poskytl osobám, které v
uplynulých 3 letech zastávaly následující funkce: starosta, tajemník, vedoucí odboru úřadu
městské části Praha 10. Informaci uveďte za každou z těchto osob zvlášť. U každé osoby
uveďte základní osobní údaje uvedené v § 8b zákona č. 106/1999 Sb.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace, týkající se osob, které
v uplynulých třech letech zastávaly funkce starosta, poskytujeme v následující formě:
Výše, účel a podmínky poskytování odměn u všech osob zastávajících v požadovaném období (tj. od
28.10.2012 do 28.10.2015) funkci starosty/starostky MČ Praha 10 vychází výhradně z nařízení vlády č.
37/2003 Sb. ze dne 22. ledna 2003 o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění
předpisů pozdějších, dle kterého uvolněným i neuvolněným zastupitelům náleží pouze zde stanovená
měsíční odměna za výkon příslušné funkce.
Kromě níže uvedené odměny nedostaly tyto osoby od MČ Praha 10 žádné další finanční odměny.

rok 2012- od 28.10. 2012
starosta Ing. Milan Richter (*1975, trvalý pobyt Praha 10)

měsíční odměna 65.750,- Kč

rok 2013
do 4.6. 2013
starosta Ing. Milan Richter (*1975, trvalý pobyt Praha 10)

měsíční odměna 65.750,- Kč

od 5.6.2013
starosta Mgr. Bohumil Zoufalík (*1968, trvalý pobyt Praha 10)

měsíční odměna 65.750,- Kč

rok 2014
starosta Mgr. Bohumil Zoufalík (*1968, trvalý pobyt Praha 10)

měsíční odměna 69.040,- Kč

Ke zvýšení odměny dochází v souvislosti s nařízením vlády č. 459/2013, kterým se mění nařízení vlády č.
37/2003 Sb. ze dne 22. ledna 2003 o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších
předpisů, které nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2014.

od 27.11.2014
starostka JUDr. Radmila Kleslová (*1963, trvalý pobyt Praha 10)

měsíční odměna 69.040,- Kč

rok 2015 - do 28.10.2015
starostka JUDr. Radmila Kleslová (*1963, trvalý pobyt Praha 10)

od 1.4.2015
měsíční odměna 71.720,- Kč

Ke zvýšení odměny dochází v souvislosti s nařízením vlády č. 52/2015, kterým se mění nařízení vlády č.
37/2003 Sb. ze dne 22. ledna 2003 o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších
předpisů, které nabylo účinnosti dnem 1. dubna 2015.

Ing. Milan Richter
celkem v období od 28.10. 2012 do 28.10.2015 za výkon funkce starosty MČ Praha 10:
brutto 460.250,- Kč (počítáno od 11/2012 do 05/2013)
Mgr. Bohumil Zoufalík
celkem v období od 28.10. 2012 do 28.10.2015 za výkon funkce starosty MČ Praha 10:
brutto 1.216.558,- Kč (počítáno od 06/2013 do 11/2014)
JUDr. Radmila Kleslová
celkem v období od 28.10. 2012 do 28.10.2015 za výkon funkce starostky MČ Praha 10:
brutto 778.200,- Kč (počítáno od 12/2014 do 10/2015)
Nad rámec výše uvedeného povinný subjekt sděluje, že ve zbytku žádosti o informace bylo z jeho
strany vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti (§ 15 odst. 1 InfZ), které Vám bylo současně s
tímto přípisem zasláno do Vaší datové schránky.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem
Ing. Martin Slavík
tajemník ÚMČ Praha 10
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:
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