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Č. j.: PEC/ 377/2018                                                                                     V Pečkách dne 26.1.2018 

 

 

 

Poskytnutí  informace podle zák. č.106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.106/1999 Sb.) 
 

Vážená paní , 

 

             na základě  Vaší  žádosti o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb. , o svobodném 

přístupu k informacím ze dne  24.1.2018 Vám sděluji požadované informace: 

Vzhledem k tomu, že město Pečky má Finanční výbor, Kontrolní výbor, Komisi Rady 

města, Komisi pro sport a tělovýchovu, Komisi kulturní, Komisi bytovou, Komisi 

stavební, Fond rozvoje a bydlení, Školskou radu, Sbor pro občanské záležitosti, Krizový 

štáb..., žádám o následující informace: 

1. Jakým způsobem jsou vybíráni členové komisí a výborů a ostatních?  

Problematika výborů zastupitelstva a komisí rady je řešena v zákoně č. 128/200 Sb., o obcích, 

v § 117 - § 122.  Zastupitelstvo města Peček zřídilo stávající výbory finanční  a kontrolní  a 

schválilo jejich personální obsazení  na ustavujícím zasedání dne 5.11.2014 . Členové  obou 

výborů jsou výhradně zastupitelé  a složení výborů odpovídá politickému uspořádání 

v zastupitelstvu města. Předsedkyně kontrolního výboru Mgr. Bc. Lenka Krúpová byla 

dovolena 11.3.2015. Po rezignaci Ing. Karla Krištoufka na předsedu finančního výboru byl 

2.3.2016 dovolen jako jeho předseda Ing. Petr Zedník. 

V komisích rady města jsou kromě zvolených zastupitelů občané, kteří se orientují v dané 

problematice ( sport a tělovýchova, kultura, stavebnictví apod.)  Občané byli navrženi 

politickými stranami a subjekty, které jsou v zastupitelstvu. Následně schválila složení komisí 

rada města. 

2. Jakým způsobem jsou voleni členové komisí a výborů a ostatních?  

Odpověď viz bod č.1 

3. Na jak dlouhé období jsou voleni členové komisí a výborů a ostatních?  

Funkční období je čtyřleté, současným členům skončí členství v říjnu 2018 při komunálních 

volbách. 

3. Co je účelem komisí a výborů a ostatních?  

 

Definice vychází opět ze zákona o obcích . Tam jsou výbory uvedeny jako iniciativní a 

kontrolní orgány zastupitelstva obce. 
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Komise jsou iniciativní a poradní orgány rady obce. Proto svá stanoviska a náměty 

předkládají radě..   

4. Jaká je "pracovní náplň" jednotlivých členů komisí a výborů a ostatních ?  

Finanční výbor provádí  ze zákona kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky 

obce. Plní další úkoly, kterými jej pověřilo zastupitelstvo obce.  Vždy se vyjadřuje k návrhu 

rozpočtu na další kalendářní rok.   

Kontrolní výbor ze zákona kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady.  Kontroluje 

dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné 

působnosti a plní další úkoly, jimiž jej zastupitelstvo pověřilo. V případě našeho města 

kontroluje nejčastěji zadávání veřejných zakázek a průběh investičních akcí, které jsou 

schváleny v rozpočtu. 

     5. Jaká je odměna členů komisí a výborů a ostatních?  

Odměna členů komisí  a členů výborů je stanovena Nařízením vlády č.318/2017.  Výši     

měsíčních odměn pro členy výborů a komisí potvrdilo zastupitelstvo města na svém zasedání  

dne 13.12.2017 takto:  zastupitel, který je členem výboru nebo komise  -  1351 Kč, zastupitel, 

který je předsedou výboru nebo komise – 1851 Kč, člen rady, který je členem výboru nebo 

komise – 3831 Kč , člen rady , který je předsedou výboru nebo komise – 4331 Kč. U ostatních 

členů komisí není měsíční odměna stanovena.      

      6. Kdo se může zařadit do "výběrového řízení" na člena jednotl. komisí a výborů a 

ostatních?  

      Na jednotlivé členy výborů a komisí „výběrové řízení“ neprobíhá (viz bod 1),  nové složení    

komisí a výborů lze očekávat  po komunálních volbách 2018.  

 7. Z jakého důvodu a jakým způsobem byl vybrán či zvolen do Komise stavební pan 

Michal Muller? 

Pan Michal Müller byl dovolen radou města dne 27.4.2015 k doplnění početního stavu ve 

stavební  komisi. 

 

S přáním hezkého dne 
 

 

 

PaedDr. Cecilie Pajkrtová v.r. 

tajemník úřadu 


