
Sousedé vědí, že většinu článků, pod kterými se podepisuje Pavel Krsek, píše místostarostka Dáša 
Murycová, která se tím netají. Slova Pavla Krska ve zpravodaji: „Pak mě napadá, jestli se nejedná o 
podvod, když se někdo podepíše pod něco, co nenapsal?“ Sousedé se ptají, kolik obec zaplatí na 
odměny zastupitelů? Informovali bychom Vás dříve, ale nebylo to jednoduché přimět obecní úřad, aby 
údaje poskytl. Vyhověno bylo až na základě písemné žádosti dle zákona o svobodném přístupu 
k informacím. 

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, zastupitelka 
za sdružení nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA 

www.nasedoubrava.cz 
 

Obecní úřad v Doubravě nám poskytl tyto písemné údaje. Výše odměny hrubého příjmu (první částka) 
a odvody na zdravotní pojištění (druhá částka), výdaje, které zaplatila obec v období od 15. 12. 2014 
do 31. 12. 2016. Členové rady obce: Petr Czapek 49.097Kč + 4.419Kč (celkem 53.516Kč), Radomíra 
Jasenková 35.595Kč + 3.192Kč (celkem 38.787Kč), Ivana Siekierová 35.595Kč + 3.192Kč (celkem 
38.787Kč), Dáša Murycová 270.032Kč + 24.303Kč (celkem 294.335Kč).  

MUDr. Pavel Spurný, zastupitel 
za sdružení nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA 

www.nasedoubrava.cz 
 

Výše odměny hrubého příjmu starosty Pavla Krska za období od 6. 11. 2014 do 31. 12. 2016 byla 

1,184.550Kč, odvod na zdravotní pojištění 106.156Kč, odvod na sociální pojištění 294.887Kč, celkem 

výdaje, které obec zaplatila 1,585.593Kč. Výše odměny hrubého příjmu (první částka) a odvodu na 

zdravotní pojištění (druhá částka), výdaje, které obec zaplatila za zastupitele od roku 2014 do roku 

2016: Jiřina Ferenčíková 18.730Kč+1.546Kč (celkem 20.276Kč), Pavel Spurný 18.730Kč+1.546Kč 

(celkem 20.276Kč). 

     Lukáš Szebesta, zastupitel 
za sdružení nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA 

www.nasedoubrava.cz 
 

Výše hrubé odměny (první částka) a odvodu na zdravotní pojištění (druhá částka), výdaje, které obec 

zaplatila za zastupitele od roku 2014 do roku 2016: Lukáš Szebesta 18.730Kč+1.546Kč (celkem 

20.276Kč), Libor Trzaskalik 18.730Kč+1.546Kč (celkem 20.276Kč), Šárka Venglářová 18.730Kč+1.546Kč 

(celkem 20.276Kč), Petr Vrubel 18.730Kč+1.546Kč (celkem 20.276Kč), Jiřina Rovňaníková 18.730Kč+ 

1.546Kč (celkem 20.276Kč). Hrubá měsíční odměna 700Kč+63Kč zdravotní pojištění = 763Kč/měsíc je 

výdaj obce. 

Libor Trzaskalik, zastupitel  
za sdružení nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA 

www.nasedoubrava.cz 
 

Výše hrubé odměny (první částka) a odvodu na zdravotní pojištění (druhá částka), výdaje, které obec 
zaplatila za zastupitele od roku 2014 do roku 2016: Květuše Szyroká 29.029Kč+2.397Kč (celkem 
31.426Kč), Světluše Šotkovská 32.109Kč+2.651Kč (celkem 34.760Kč), Libor Dobrý 15.830Kč+1.272Kč 
(celkem 17.102Kč). Za rok 2016 : Jan Baroš 2.772Kč+229Kč (celkem 3.001Kč), Vojtěch Branny 2.954Kč+ 
244Kč (celkem 3.198Kč). Údaje o výši hrubých odměn a odvodech si můžete přečíst v tabulce na 
www.nasedoubrava.cz.                         

     Ing. Petr Vrubel, zastupitel 
za sdružení nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA 

www.nasedoubrava.cz 
                                                        



 


