
 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

Statutární město České Budějovice, Magistrát města České Budějovice, jako povinný subjekt ve smyslu 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále 
jen „povinný subjekt“ a „InfZ“), obdrželo dne 27.2.2015 Vaši žádost o poskytnutí informací dle InfZ. Vaše 
žádost obsahuje následující citované dotazy: 
 
„Žádám o předání informace:  

1. Se kterými zaměstnanci Správního odboru Magistrátu města České Budějovice, včetně vedoucího 
odboru pana Suchopára, který v té době vykonával funkci tajemníka, byla uzavřena dohoda o 
provedení práce na zabezpečení voleb do zastupitelstev v r. 2010(říjen). 

2. V jaké výši byly dohody s jednotlivými zaměstnanci správního odboru uzavřeny, kdo výši odměn a 
podle jakých kritérií navrhoval, kdo dohody podepsal. 

3. Kteří ze zaměstnanců správního odboru měli v náplni práce v r. 2010 zajištění voleb, zda měl 
v náplni práce zajištění voleb vedoucí odboru pan Suchopár. 

4. Žádám o předání informace, zda byla uzavřena dohoda o provedení práce a v jaké výši s rodinnými 
příslušníky vedoucího správního odboru pana Suchopára, tj. Suchopárem Václavem ml., 
Suchopárovou Evou, Suchopárem Tomášem, Suchopárovou Ludmilou, Hajnovou Hrubou Janou 
(rozenou Suchopárovou). 

5. Žádám o sdělení, kdo navrhoval výši odměn na uzavřené dohody o provedení práce na volby do 
zastupitelstev v r. 2010 s rodinnými příslušníky vedoucího správního odboru pana Suchopára, kdo 
dohody o provedení práce podepsal.“ 

 
K citovaným dotazům sděluje povinný subjekt následující. 
 
K bodu 1 

Dohody na volby do zastupitelstva obce v roce 2010 byly sepsány s následujícími zaměstnanci správního 

odboru: 

 
Oldřich Drtina 
Marie Kocourková 
Tomáš Kolenský Bc. 
Jan Kostík Ing. 
Petr Kovář Bc. 
Ladislav Krbec Ing. 
Eva Marcová JUDr. 
Ivan Minařík Mgr. 
Pavel Mráz 
Jiří Novák 
Marcela Šafránková 
Libor Trávníček Ing. 
Miroslav Zigo Ing. 
Václav Suchopár 
 

K bodu 2 

Výše částek, vyplývající z uzavřených dohod je uvedena v níže přiložené tabulce. 

 

Jméno, příjmení, titul Částka v Kč z dohody 

Oldřich Drtina 5.000,- 

Marie Kocourková 5.000,- 

Tomáš Kolenský Bc. 2.100,- 

Jan Kostík Ing. 1.600,- 

Petr Kovář Bc. 1.600,- 

Ladislav Krbec Ing. 1.600,- 

Eva Marcová JUDr. 37.500,- 

Ivan Minařík Mgr. 5.000,- 

Pavel Mráz 1.600,- 
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Jiří Novák 1.600,- 

Marcela Šafránková 30.000,- 

Libor Trávníček Ing. 30.000,- 

Miroslav Zigo Ing. 1.600,- 

Václav Suchopár 37.500,- 

  
 

Dohody byly podepsány zastupujícím tajemníkem p. Václavem Suchopárem. Dohoda p. Václava Suchopára 
byla podepsána primátorem Mgr. Jurajem Thomou.  Výši odměn navrhoval taktéž tajemník dle požadavků 
na jednotlivé pracovní skupiny a dle náročnosti vykonávané práce. Částky vyplývající z jednotlivých dohod 
byly osobám, se kterými byly dohody o provedení práce podepsány, navrženy vedoucím správního odboru 
v rámci předloženého materiálu pro tajemníka MMČB. Materiál předkládaný tajemníkovi MMČB se u každých 
voleb člení na části dle jednotlivých pracovních skupin, které zajišťují průběh voleb. Konkrétně se jedná o 
tyto skupiny: - organizačně technická skupina, řidiči, vyúčtování, zajišťování volebních místností, cizí osoby 
(většinou se jedná o správce objektů), individuální.  

 
K bodu 3 

Pan Suchopár měl v náplni práce činnosti týkající se zajištění voleb. Z dalších zaměstnanců správního 

odboru se jednalo o následující osoby: 

- Janouš Ivan Ing. 

- Marcová Eva JUDr. 

- Šafránková Marcela 

 
K bodu 4 

Na předmětné volby v roce 2010 do zastupitelstva obce byly uzavřeny ze jmenovaných osob dohody o 

provedení práce se Suchopárem Václavem ml. ve výši Kč 7.500,- a se Suchopárovou Evou, taktéž ve výši 

Kč 7.500,- 

 
K bodu 5 

Výše odměn byla navrhována pověřeným vedoucím správního odboru Ing. Kostíkem Janem. Po konzultaci 

a schválení tehdejším pověřeným tajemníkem p. Václavem Suchopárem, byly tyto dohody taktéž p. 

Suchopárem podepsány. 

 


