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Žádost o poskytnutí informace 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
 
Žádost o informaci ze dne 23.03.2018 
 

Vážení, 

ve smyslu výše uvedeného zákona Vás tímto, zdvořile, žádám o poskytnutí odpovědí na níže položené 
otázky: 

Jaký je celkový počet komisí RM?  

Celkové náklady na každou komisi RM - zvlášť za rok 2017? 

Počet návrhu, které komise RM vytvořila a poslala k projednání zastupitelstvu a radě - každá komise 
zvlášť.  

Kolik návrhů komise RM zastupitelstvo a rada projednala - opět každá komise zvlášť.     

Kolik se jich realizovalo? 

Jaké je finanční ohodnocení členů komise RM (celkově za rok 2017 - každý člen zvlášť)   

  

Za poskytnuté informace předem děkuji. 

Žadatel: 
XY 
 
 
Odpověď na žádost o informaci ze dne 23.03.2018 
 
 
Město Bílina 23.03.2018 obdrželo Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v níž žádáte o následující informace:  
  

Jaký je celkový počet komisí RM?   

  
Celkový počet komisí rady města je sedm.  
________________  
  
Celkové náklady na každou komisi RM - zvlášť za rok 2017?  

  

Město Bílina neviduje celkové náklady na každou komisi. Vzhledem k tomu, že režim zákona o svobodném 
přístupu k informacím nestanovuje povinnost vytvářet nové informace, nemáme odpověď na Vaši otázku 
k dispozici.  

 

  

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA 
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina  
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Počet návrhu, které komise RM vytvořila a poslala k projednání zastupitelstvu a radě - každá komise 

zvlášť.   
  
Město Bílina neeviduje počty návrhů jednotlivých komisí. Vzhledem k tomu, že režim zákona o svobodném 
přístupu k informacím nestanovuje povinnost vytvářet nové informace, nemáme odpověď na Vaši otázku 
k dispozici.  
________________  
 
 
Kolik návrhů komise RM zastupitelstvo a rada projednala - opět každá komise zvlášť.  Kolik se jich 

realizovalo?  
  
Město Bílina neeviduje počty návrhů jednotlivých komisí projednaných v radě nebo zastupitelstvu města a 
počty realizovaných návrhů. Vzhledem k tomu, že režim zákona o svobodném přístupu k informacím 
nestanovuje povinnost vytvářet nové informace, nemáme odpověď na Vaši otázku k dispozici.  
 
________________ 
 
Jaké je finanční ohodnocení členů komise RM (celkově za rok 2017 - každý člen zvlášť)    
  
Za rok 2017 obdržel každý člen komise, který je zároveň členem zastupitelstva města, odměnu v celkové 
výši 16.600 Kč brutto.  
Za rok 2017 obdržel každý člen komise, který není členem zastupitelstva města, odměnu v celkové 
výši 13.000 Kč brutto.  
Přehled členů komisí je k dispozici na  
https://www.bilina.cz/redakce/index.php?clanek=181549&xuser=205450064092495960&lan 
G=cs&slozka=181547   
  
 
 
S pozdravem  
  
  
  
  
Oldřich Bubeníček 
starosta města  
 
 
 
 

 
 
 
 
 


