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Cotkytle 3
561 32 Cotkytle

www.cotkytle.cz
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obec@cotkytle.cz
IČO:00278602

Váš dopis s čj.: OUCC 372/2021, OUCC
392/2021
ze dne: 15. 4. 2021, 20. 4. 2021
naše zn.: OUCC 418/2021
listů: 2
příloh/listů: 0 /0
Sp. znak/skart. lhůta: 84.1/S5

Vyřizuje: Vlastimil Jureček
Telefon: 465 382 125
E-mail: starosta@cotkytle.cz
Datová schránka: ze3a4ha

V Cotkytli dne 28. 4. 2021

Poskytnutí informace k žádosti ze dne 15. 04. 2021

Obec Cotkytle jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) obdržel dne 15.04.2021 žádost o
poskytnutí informace, kterou podala žadatelka …………………………………………………., (dále jen
„žadatelka“), doručenou obci Cotkytle (dále jen „povinný subjekt“) v elektronické podobě na emailovou adresu obec@cotkytle.cz, zaevidovanou pod čj. OUCC 372/2021 (dále jen „předmětná
žádost“).
V předmětné žádosti byly požadovány informace:
1. Na jaké plnění a v jakém hodinovém rozsahu byla s neuvolněnou místostarostkou obce sepsána dne
2.1.2020 a dne 29.1.2020 dohoda o provedení práce.
2. V jaké výši a v jakém režimu, tj. přeplatek/nedoplatek, byla uvolněnému starostovi vyplacena
chybná měsíční odměna za měsíce leden, březen, květen, srpen, září, listopad a prosinec 2020.

K předmětné žádosti povinný subjekt podává následující informaci:
1. S místostarostkou obce byla dne 02. 01. 2020 sepsána dohoda o provedení práce, jejímž
předmětem je Kulturní dům - správce. Hodinový rozsah byl sjednán na max. 300 hod. za rok.
Dohoda o provedení práce ze dne 29. 01. 2020 se netýkala místostarostky obce.
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2. Uvolněnému starostovi byla vyplacena chybná měsíční odměna za měsíce leden, březen, květen,
srpen, září, listopad a prosinec 2020 v důsledku chybného zadání sazby za čerpanou dovolenou ve
mzdovém programu. Vlivem této chyby byla starostovi vyplácena vyšší odměna v celkové částce
13 447 Kč hrubé mzdy. Neoprávněně vyplacená částka (přeplatek) byl neprodleně po zjištění této
chyby vrácen (částka byla stržena z odměny za měsíc březen 2021).

„otisk razítka obce“

Vlastimil Jureček, v.r.
starosta obce
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