
 

Magistrát města České Budějovice 

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

Pankrácká výzva 2015 

 
„Žádost o poskytnutí informací dle InfZ, v níž je požadováno poskytnutí informací v rozsahu Přílohy č. 1 

Vaší žádosti, které „mají sloužit pro potřeby občanské iniciativy s názvem Pankrácká výzva 2015“. 

K požadovanému povinný subjekt, ve smyslu rozhodnutí o stížnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje ze 

dne 5. 10. 2017, sděluje: 

Ad 1) 

Rozpočty povinného subjektu na roky 2016 a 2017 jsou přílohou tohoto přípisu. 

Ad 2) 

Požadované informace jsou přiloženy k tomuto přípisu. 

Ad 3) 

Ukazatel 
Rok 

2011 

Rok 

2012 

Rok 

2013 

Rok 

2014 

Rok 

2015 

Rok 

2016 

31. 7. 

2017 

Stav k 31. 12. 

ve fyzických 

osobách – 

skutečnost 

516 492 453 463 463 465 465 

Plánovaný 

stav dle 

organizačního 

řádu 

519 497 464 470 472 479 479 

Ad 4) 

Požadované informace jsou přiloženy k tomuto přípisu. 

Ad 5) 

Ukazatel Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 
31. 7. 

2017 

Hrubá 

průměrná 

mzda 

26.889,- 26.910,- 27.027,- 28.050,- 28.351,- 29.622,- 30.169,- 

 

Ad 6) 

Odměňování volených funkcí probíhá v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

v platném znění, a usneseními zastupitelstva města č. 82/2014 a č. 116/2014 (viz příloha). 

Ad 7) 

Požadované vnitřní předpisy jsou přílohou tohoto přípisu. 

Ad 10) 



 

Magistrát města České Budějovice 

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

Povinný subjekt nemá u orgánů Evropské unie zastoupení. 

Povinný subjekt je členem následujících zahraničních organizací: 

 CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s. - členství je zatím bezplatné, náklady pokrývají dotace 

z EU.  

CIVINET Česká a Slovenská republika je jednou z deseti organizací CIVINET, které v Evropě fungují na 

principu jazykovém – sdružují města ze zemí, které používají jazyk/jazyky vzájemně srozumitelné. Cílem 

organizací CIVINET je zprostředkovat zkušenost evropských měst především s iniciativou CIVITAS 

a zaváděním opatření k udržitelné mobilitě v místním jazyce a snížit tak jazykovou a kulturní bariéru mezi 

městy EU, propagovat inovativní řešení k udržitelné mobilitě na úrovni měst a zprostředkovat komunikaci 

mezi místní, národní a evropskou úrovní. 

Činnost vyvíjí tyto organizace CIVINET: Frankofonní, Španělsko a Portugalsko, Itálie, Slovinsko 

a Chorvatsko, Nizozemí a Flandry, Německy mluvící, Maďarský, Polský a Česká a Slovenská republika. 

Organizace CIVINET tak pokrývají 17 členských států EU a mají celkem 225 členů z celé Evropy. Účast za 

povinný subjekt: pan Mgr. František Hrdý, vedoucí Odboru památkové péče na jednom zasedání organizace 

CIVINET. Adresa: Sekretariát CIVINET ČR a SR, Líšeňská 33a, 636 00 Brno, mail: civinet@cdv.cz   

 Kooperační sítě evropských měst střední velikosti 

Koordinátorem celého projektu je město St. Pölten v Rakousku. Členství v této organizaci je časově 

neomezené, je možné jej ukončit na základě rozhodnutí zastupitelstva města. Povinný subjekt je členem od 

roku 1995. 

Projekt sdružuje města s počtem obyvatel 50.000 - 500.000 se zájmem o mezinárodní spolupráci. Více na 

webových stránkách sítě www.st-poelten.gv.at, které administruje město St. Pölten. Adresa:  Rathausplatz 1,  

A-3100 St. Pölten, mail: Doris.Vorlaufer@st-poelten.gv.at 

Dále je povinný subjekt členem organizací (viz níže), které mohou mít zastoupení u nadnárodních organizací 

spojujících tyto subjekty na mezinárodní úrovni, čímž by potažmo mohl být povinný subjekt členem i těchto 

zahraničních subjektů. Informace o jejich zapojení na zahraniční úrovni poskytnou příslušné řídící kanceláře 

organizací:  

 Svaz měst a obcí České republiky  

 Svaz měst a obcí Jihočeského kraje  

 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska  

 Jihočeská Silva Nortica  

 Nadace pro Jihočeské cyklostezky  

 Asociace měst pro cyklisty 

 Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení 

 Sdružení správců městských komunikací  

 Asociace pracovníků v regeneraci 

 Asociace bazénů a saun ČR  

 Sdružení zimních stadionů  

 Asociace turistických informačních center ČR 

 Česká marketingová společnost  

 Národní síť Zdravých měst  

Např. Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, jehož je povinný subjekt členem,  je členem 

organizace Europa Nostra, platí členské příspěvky 250,- EUR, ale nikdo ze Sdružení není v orgánech této 

instituce. Pouze se účastní akcí, které EN organizuje. 

Zbývající požadované informace budou povinným subjektem poskytnuty následně, a to ve lhůtách a za 

podmínek daných InfZ. 

 


