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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, odbor kontroly a komunikace obdržel dne
8.1.2016 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:
,,Žádám ve smyslu shora uvedeného zákona o poskytnutí informace:
1) Jaký je měsíční plat starostky MČ Praha 10 v prosinci 2015 a v lednu 2016?
2) Jaké všechny funkce v zastupitelstvu MČ Praha 10 vykonává pí. Radmila Kleslová?
3) Do jakých funkcí v organizacích zřízených MČ Praha 10 nominovala MČ Praha 10 pí. Radmilu
Kleslovou?
4) Jaké příjmy plynou pí. Radmile Kleslové ze všech funkcí v rámci MČ Praha 10?
5) Poskytuje nebo poskytovala pí. Radmila Kleslová nebo její rodinní příslušníci na základě smluvního
vztahu MČ Praha 10 nebo organizacím zřízeným MČ Praha 10 nějaké služby?
6) Jaký je počet hlasů zastupitelů MČ Praha 10 nutný pro odvolání starostky?
7) Na kdy je svoláno zastupitelstvo MČ Praha 10?
Informaci zašlete elektronicky na adresu

“

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě:
K otázce č. 1:
JUDr. Radmila Kleslová pobírala za prosinec 2015 odměnu za výkon funkce starostky ve výši 71.720,-Kč. K měsíci lednu 2016 se jedná o částku 29.321,-- Kč.
Povinný subjekt jako doprovodnou informaci uvádí, že uvedená částka za měsíc leden plně reflektuje
skutečnost, že JUDr. Radmila Kleslová rezignovala dne 12.1.2016 na funkci starostky MČ Praha 10 a
zároveň je v souladu s nařízeným vlády č. 352/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění předpisů pozdějších.
Nařízení vlády č. 352/2015 Sb. nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2016.

K otázce č. 2:
JUDr. Radmila Kleslová zastává v kolektivním orgánu Zastupitelstva městské části Praha 10 pozici
zastupitelky. Ke dni obdržení Vaší žádosti zastávala též funkci starostky městské části Praha 10. Jako
doprovodnou informaci Vám sdělujeme, že JUDr. Radmila Kleslová byla ke dni obdržení žádosti
zároveň členkou Rady městské části Praha 10 a předsedkyní Komise informační Rady městské části
Praha 10. Tyto funkce však ze své povahy nespadají pod působnost Zastupitelstva městské části
Praha 10.
K otázce č. 3:
Městská část Praha 10 nenominovala JUDr. Radmilu Kleslovou do žádných funkcí v organizacích
zřízených MČ Praha 10. Jako doprovodnou informaci Vám sdělujeme, že v minulosti zastávala
jmenovaná funkce ve společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s., IČ 27205703, se sídlem Vršovická
1429/68, Praha 10, která je obchodní společností založenou městskou částí Praha 10, nikoli tedy
zřízenou organizací této městské části. Vaše žádost o informace však směřovala pouze k organizacím
zřízeným, proto i následující informace o odměnách je pouze informací doprovodnou.
Členství v dozorčí radě celkem: 1.2.2011 – 25.3.2014, z toho:
Člen dozorčí rady: 1.2.2011 – 18.2.2011
Místopředsedkyně dozorčí rady: 18.2.2011 – 25.3.2014
K otázce č. 4:
Viz informace k otázce č. 1. Jiné příjmy JUDr. Radmile Kleslové v rámci městské části Praha 10
z výkonu funkce neplynou.
K otázce č. 5:
Městská část Praha 10 uzavřela s JUDr. Radmilou Kleslovou smlouvu o poskytování právních služeb.
Předmětná smlouva byla uzavřena 26.1.2010 a následně ukončena na základě dohody o ukončení
smlouvy o poskytování právních služeb s účinností k 30.11.2010.
V části dotazu, který se týkal poskytování služeb ze strany JUDr. Radmily Kleslové, popř. jejích
rodinných příslušníků, zřízeným organizacím, bylo z důvodu faktické neexistence informace vydáno
rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, které Vám souběžně zasíláme na adresu Vašeho trvalého
pobytu.
K otázce č. 6:
K platnému usnesení a rozhodnutí zastupitelstva městské části nebo volbě je třeba souhlasu
nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva městské části, nestanoví-li zvláštní právní předpis
jinak, a to podle § 90 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
Ve volebním období 2014 – 2018 tvoří nadpoloviční většinu 21 hlasů.
K otázce č. 7:

Ke dni přijetí žádosti bylo svoláno 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 na 14.1.2016. Další termíny
zasedání zastupitelstva nejsou zatím určeny.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

Mgr. Tomáš Kosmel
pověřený vedením odboru kontroly a komunikace
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