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Sdělení informace podle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
 
K vaší žádosti ze dne 18. 8. 2014 o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění 

„Vážená paní starostko, jakožto členku orgánu valné hromady schvalující výše odměn 
vedoucím pracovníkům městských organizací vás 
dle výše zmiňovaného zákona uctivě žádám o poskytnutí těchto informací: 
1) požaduji výše odměn za rok 2013 a 2014 u ředitelů, resp. jednatelů těchto městských 
organizací + za jaké mimořádné úkoly jim byly odměny uděleny. 
a) T klub - kulturní agentura, příspěvková organizace (IČ: 44740743) - zde požaduji jmenovitě, 
neboť                           je zastupitelkou města, navíc 
b) Komerční domy (IČ:  48390453) - požaduji jmenovitě, neboť zmíněná organizace je 
komerční,                      je aktivním členem politické strany ODS,  a organizací procházejí 
mnohamilionové částky na investiční akce. 
c) Krytý bazén,(IČ:  49606361) - - požaduji jmenovitě, neboť zmíněná organizace je komerční 
 a procházejí ji mnohamilionové částky na investiční akce. 
d) Městské lesy. (IČ:   60323027) - požaduji jmenovitě, neboť zmíněná organizace je komerční 
a hospodaří s mnoha set milionovým majetkem.  
2) požaduji: 
a) Průměrnou odměnu u ředitelů a ředitelek městem Rožnovem p. R. zřizovaných základních 
škol za rok 2013 a rok 2014.  
b) Průměrnou odměnu u ředitelů a ředitelek městem Rožnovem p. R. zřizovaných mateřských 
škol za rok 2013 a rok 2014.“ 

 
vám sděluji, že tato žádost byla v rozsahu dotazu na „ výši odměn za rok 2013 a 2014 u jednatelů 
těchto městských organizací + za jaké mimořádné úkoly jim byly odměny uděleny  

b) Komerční domy (IČ:  48390453) - požaduji jmenovitě, neboť zmíněná organizace je 
komerční,                     je aktivním členem politické strany ODS,  a organizací procházejí 
mnohamilionové částky na investiční akce. 
c) Krytý bazén,(IČ:  49606361) - - požaduji jmenovitě, neboť zmíněná organizace je komerční 
 a procházejí ji mnohamilionové částky na investiční akce. 
d) Městské lesy. (IČ:   60323027) - požaduji jmenovitě, neboť zmíněná organizace je komerční 
a hospodaří s mnoha set milionovým majetkem.“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
odložena v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, jelikož požadované informace se nevztahují k působnosti povinného subjektu. 
Jednatelé výše uvedených obchodních společností nejsou k městu Rožnov pod Radhoštěm 
v pracovním nebo jiném obdobném poměru a město Rožnov pod Radhoštěm, ani starostka města, 
jim tedy odměny „neuděluje“.  
Pro úplnost dodávám, že o uvedené informace můžete požádat jednotlivé obchodní společnosti.  
 
V části vaší žádosti týkající se sdělení výše odměn, které obdržela ředitelka příspěvkové organizace 
T-klub, kulturní agentura,                          , vám sděluji,  že jmenovaná, neobdržela žádné mimořádné 
odměny, ale odměny po projednání a následném schválení v radě města. V roce 2013 obdržela 
odměnu v částce 25.112,- Kč a v roce 2014 v částce 12.000,- Kč.       
 
K bodu 2) Vaší žádosti Vám zasílám požadované informace: 
a) Průměrné odměny u ředitelů a ředitelek městem Rožnovem p. R. zřizovaných základních škol za 
rok 2013 a rok 2014 
b) Průměrné odměny u ředitelů a ředitelek městem Rožnovem p. R. zřizovaných mateřských škol za 
rok 2013 a rok 2014 
 
Průměrné odměny rok 2013 rok 2014 

Ředitelé a ředitelky základních škol 29 525 Kč 17 400 Kč 

Ředitelé a ředitelky mateřských škol 21 168 Kč 16 000 Kč 

 
 
      
 

 

 

 

 

Markéta Blinková 

starostka města 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Doručuje se: 

1.                                                   Rožnov pod Radhoštěm – do vlastních rukou (s 
dodejkou) 

2. Spis zn.:  ST/31288/2014 
 

 

 
 
 
Návštěvní dny a hodiny:   Bankovní spojení:      IČO: 
pondělí a středa, 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00  Česká spořitelna a.s., pobočka Rožnov p. R., č. ú.: 1764133369 / 0800  00 304 271 

 


