
 

Městský úřad Sedlčany  

náměstí T. G. Masaryka 32 

264 80 Sedlčany 

         Sedlčany 8. listopadu 2022 

                                                                                                  k č. j.: MÚ-S/T/22142/2022 

Vážený pan 

………………. 

……………….. 

…………………… 

 

Vážený pane, 

 

ve smyslu naplnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění             

pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), Vám k podané Žádosti sdělujeme 

následující: 

 

1) Kolik členů měla Komise pro projednávání přestupků města Sedlčany v roce 2021, resp. 

 v roce 2022? 

Odpověď: Komise pro projednávání přestupků města Sedlčany v roce 2021, jako i v roce 

2022, pracovala vždy jako tříčlenná, z tohoto počtu je jeden předsedající. 

 

2) Kolik přestupků projednávala Komise pro projednávání přestupků města Sedlčany 

v roce 2021, resp. v roce 2022? 

Odpověď: Komise pro projednávání přestupků města Sedlčany v roce 2021 projednávala 

225 přestupků a do 31. října 2022 projednávala 237 přestupků. 

 

3) Jsou členové Komise pro projednávání přestupků města Sedlčany finančně 

odměňováni? 

Odpověď: Členové Komise pro projednávání přestupků města Sedlčany jsou rekrutováni 

ze zaměstnanců města Sedlčany, zařazených do jeho struktury. Kromě účasti na jednáních 

uvedeného orgánu města vykonávají i další úkoly spojené s jejich pracovním zařazením 

a činností tohoto orgánu města. Dále řeší spektrum přestupků z další působnosti města 

a Městského úřadu Sedlčany, které nespadají pod kompetenci Komise. Tyto řeší správním 

řízením. 

Jsou tedy dva stálí členové a jeden člen, který se pouze seznamuje s řešenými případy a je 

účasten vlastního jednání tohoto orgánu (předvolání účastníků řízení a rozhodování). 

Zasedání uvedené komise v roce 2021 proběhlo 25x a v roce 2022 proběhlo 17x. 

 

4) Na jakém principu jsou odměňováni členové Komise pro projednávání přestupků města 

Sedlčany? Jedná se o roční/měsíční/hodinovou odměnu nebo odměnu za projednaný 

přestupek? 

Odpověď: Plat členů vychází z tzv. Katalogu prací ve veřejných službách a správě (Katalog 

správních činností). 

 

5) Jakou odměnu v hrubém obdrželi za svou účast na jednání Komise pro projednávání 

přestupků města Sedlčany v roce 2021, resp. za dosavadní část roku 2022 (údaje 

anonymizujte a uveďte zvlášť pro jednotlivé členy a předsedu odděleně)? 

 



Odpověď: 

Předseda Komise za rok 2021: 

- Pracovní úvazek 0,75; hrubý plat 323 867,0 Kč/rok. 

Předseda Komise za rok 2022 (období leden – září): 

- Pracovní úvazek 0,75; hrubý plat 264 042,0 Kč/období. 

 

 

Člen Komise za rok 2021: 

- Pracovní úvazek 1,00; hrubý plat 433 800,0 Kč/rok. 

Člen Komise za rok 2022 (období leden – září): 

- Pracovní úvazek 1,00; hrubý plat 328 370,0 Kč/období. 

 

Třetí člen Komise odměnu za rok 2021 a rok 2022 neobdržel.  

 

6) V návaznosti na otázku č. 4), jak konkrétně byla v roce 2021, resp. 2022 stanovena 

jednotková odměna předsedy (tj. roční/měsíční/hodinová) za jeden přestupek?  

Odpověď: Podle předpisu (vize výše). 

 

 

 

Markéta Dohnalová v.r. 

sekretariát Městského úřadu Sedlčany                 

 


