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9.května 10, Kozojedy

Č.j.: 086/2022
Poskytnutí informace na základě žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.
Obecní úřad Kozojedy obdržel žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. sestávající
ze dvou bodů:
1. Žádám Vás o zveřejnění nákladů - odměn na jednotlivé zastupitele za rok 2021. Stačí beze jména.
V rozdělení starosta, 1. místostarosta, 2. místostarosta , ostatní zastupitelé. Důvodem je to, že v
rozpočtu na rok 2022 se zvýšily odměny zastupitelů na 2 500 000,-Kč, tj. o 500 000,-Kč více než bylo
v roce 2021. Nenažranost Kozojedského zastupitelstva za špatně odváděnou práci již nezná meze. A
to je v Kozojedech 9 zastupitelů. Zatímco ostatní obce a města šetří, v Kozojedech se přidává. Např.
v Říčanech a Světicích si v době pandemie zrušili odměny zastupitelů úplně, V Olešce pod kterou
spadá více obcí je 15 zastupitelů a odměny na rok 2022 jsou " jen" 1,5mil.Kč, t.j. o 1mil.Kč méně než
v Kozojedech. Je to asi tím, že jsme jediná obec v republice, která má při počtu menším než 1000
obyvatel dvě místostarostky a to ještě s maximální odměnou. Ve Světicích má místostarosta např.
5000,-Kč měsíčně a tvrdím si říci, že děla kvalifikovanější práci než soudružka Pillerová. A aby bylo
na odměny zastupitelů v Kozojedech, musel se např. zvýšit poplatek za odvádění vod o 120Kč na
osobu. Tj. zvýšení ročního příjmu obce o 120 000,-Kč. A přitom obec schválila rozpočet, ve kterém se
výdaje na odvádění a čištění vod ročně zvyšují jen o 51tis.Kč. Což není v souladu se zvýšením
nákladů pro naše občany. Ale to by zastupitelé museli číst, to co jim soudružka Pillerová a Piller
předloží. A to mají ještě tu drzost určovat, kdo může a nemůže v obci bydlet a stavět si rodinné
domky.
2. Proč zastupitelé schválili v návrhu nového územního plánu novou výstavbu rodinných domů v
klidné lokalitě u Kostela, když svým voličům slíbili, že nebudou nově zastavitelné území pro rodinné
domy rozšiřovat. Je to další podraz na voliče. Vlastním občanům je upíráno si v obci na vlastních
pozemcích postavit a cizím obyvatelům je z kamarádství umožněno stavět v nezastavitelném území.
Většině občanů je již jasné , jak bývalí komunisti v naší obci drží při sobě a v čí prospěch rozhodují.
K bodu 1. uvádí:
Odměny zastupitelstev upravuje: Sbírka zákonů č. 338 - NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků a v souladu s tím jsou odměny stanoveny.

Z toho vyplývá:
Starosta 54086,-Kč, místostarostky 29206,-Kč, předsedové výborů 3245,-Kč, členové zastupitelstva
1623,-Kč hrubého.
Další text bodu č.1 je vyjádřením názoru žadatele.
K bodu č. 2
V tomto bodu vydává Obecní úřad Kozojedy rozhodnutí o odmítnutí žádosti s odůvodněním, že se
nejedná o žádost o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ale o dotaz na názor jednotlivých
zastupitelů, kteří o návrhu územního plánu hlasovali.
Proti tomuto rozhodnutí lze podat v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona o svobodném
přístupu k informacím ve spojení s 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu odvolání.
Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím povinného subjektu,
a to do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí.

V Kozojedech 28. 2. 2022
Pavel Piller
starosta obce Kozojedy
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