Informace o pronájmu bytů v Hroznové ul., o odvolání tajemníka magistrátu a jeho platu
K bodu 1 (pronájem bytů v Hroznové ulici):
 byt 3+1, II. poschodí, byt č. 2, Mgr. Wölfl Petr.
Výběrové řízení bylo vypsáno obálkovou metodou. Bytová komise města po otevření obálek
vybrala Mgr. Wölfla, který nabídl smluvní nájemné ve výši 80,10 Kč/m 2 a toto doporučila
radě města k projednání. Rada města po projednání přijala usnesení č. 1242/1997, ze dne 5.
11. 1997, kdy byt č. 2 ve III. poschodí, prvé kategorie o velikosti 3+1 v ul. Hroznova 156/21
v Českých Budějovicích přidělila Mgr. Wölflovi. SPRÁVĚ DOMŮ s.r.o. uložila uzavřít
nájemní smlouvu v souladu s usnesením RM č. 1242/1997. Nájemné po celou dobu nájmu
bylo řádně hrazeno.
 byt 3+0, II. poschodí, byt č. 1, Ing. Zdeněk Řeřábek
Rada města usnesením č. 1176/2000 ze dne 8. 11. 2000 schválila pronájem bytu 3+0 v domě
Hroznova 156/21 pro tajemníka Úřadu města České Budějovice Ing. Zdeňka Řeřábka s tím,
že městu vrátí garsoniéru v domě ul. Vrbenská č. 4 v Českých Budějovicích. Jednalo se o
výměnu bytu. Výše nájemného u tohoto bytu byla stanovena dle platných cenových předpisů
vyhláška MF č. 176/1993 Sb., v platném znění.
18,82 Kč m2 měsíčně od 2000
20,35 Kč m2 měsíčně od r. 2001 do 2006
24,11 Kč m2 měsíčně pro rok 2007
31,41 Kč m2 měsíčně pro rok 2008
42,87 Kč m2 měsíčně pro rok 2009
49,55 Kč m2 měsíčně pro rok 2010
57,28 Kč m2 měsíčně pro rok 2011
Nájemné po celou dobu řádně hrazeno.
Spisový a skartační řád Magistrátu města České Budějovice č. 8/2009 ze dne 30. 6. 2009
stanoví u archiválií ze zastupitelstva a rady města skartační dobu A/10 tj. 10 let, která je
v souladu se zákonem č. 97/1974 Sb., o archiváliích, který byl novelizován. Vámi požadované
písemné podklady, které byly součástí výše uvedených usnesení Rady města České
Budějovice, již nejsou na Magistrátu města České Budějovice v archivu.

K bodu 2 (odvolání tajemníka magistrátu – chronologie sporu):

K bodu 3 (výše platu a odměny tajemníka magistrátu Ing. Zdeňka Řeřábka):

Rok
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011(leden-listopad)

Prostředky na platy
v ročním objemu v Kč
204.187,236.496,294.542,329.468,327.125,362.903,323.874,399.801,408.133,449.035,513.315,177.050,219.500,-

Odměny
v ročním objemu v Kč
81.617,90.134,80.750,80.296,159.376,113.296,94.896,99.619,83.600,96.800,65.450,0,0,-

Žádné výhody nebyly tajemníkovi Magistrátu města České Budějovice Ing. Zdeňku
Řeřábkovi poskytnuty.

