
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Váš dopis:  ze dne 24.03.2022 
Spisová značka: SZ MeUPB 28362/2022/2 
Číslo jednací:   MěUPB 28362/2022/OE/Št. 
Datum:    01.04.2022 
 
Vyřizuje: Venuše Štochlová 
E-mail:  venuse.stochlova@pribram.eu 
Telefon:  318 402 207 

Vážený pane magistře,  
 
k Vaší žádosti o informace – rezerva vedení města, propagace města, která nám byla doručena dne 
24.03.2022  a  ve které žádáte o informace: 
1) Jaké částky a na jaké účely byly čerpány  
a) z rezervy starosty,  
b) z rezervy prvního místostarosty/místostarostka a  
c) z rezervy místostarosty/místostarostky 
v letech 2018 až 2021 (včetně)? Prosím o členění dle jednotlivých fyzických osob zastávajících uvedené 
funkce, dle roků a položek (nepožaduji přesná kalendářní data). 
 
2) Jaké částky byly v letech 2018 až 2021 (včetně) vynaloženy na provoz a propagaci (placenou inzerci – 
sponzorování) facebookové stránky „Příbram – oficiální stránky města“? Prosím o členění dle jednotlivých 
roků. 
 
3) Byla za účelem propagace videonahrávek „Minutky z radnice“ v letošním roce (od začátku roku 2022 
po díl ze dne 10.3.2022) hrazena inzerce – ať už za účelem propagace přímo na portálu YouTube, nebo 
jinak? Pokud ano, prosím o sdělení částky, vynaložené na tuto inzerci od začátku roku 2022 ke dni podání 
této žádosti.  
 
U všech výše uvedených dotazů prosím o upřesnění, zda se jedná o částky s DPH, nebo bez DPH (postačí 
souhrnná poznámka ke všem bodům společně). 
 
Vám sděluji následující: 
 
odpověď na otázku uvedenou pod bodem 1) – viz příloha Čerpání požadovaných rezerv v letech 2018-
2021, 
odpověď na otázku uvedenou pod bodem 2), viz níže 
2018  14.766,20 Kč, 
2019  16.324,52 Kč, 
2020  13.694,71 Kč, 
2021  16.755,94 Kč, 
  
odpověď na otázku uvedenou pod bodem 3), viz níže 
YouTube:    1.500,00 Kč,*  
Facebook:      767,00 Kč,  
TV Fonka: 12.100,00 Kč.  
 
 

Vážený pan 

Mgr. Tomáš Mosler 

Jánská 555 

261 01  PŘÍBRAM VI – BŘEZOVÉ HORY 

 



 

*Vzhledem k tomu, že jsou daňové doklady k dispozici až v průběhu následujících měsíců, uvádíme 
informaci pouze za měsíc leden. 
 
Veškeré finanční částky jsou částky konečné.  
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Ing. Venuše Štochlová v. r.  
vedoucí Odboru ekonomického 
 
 
Příloha: Čerpání požadovaných rezerv v letech 2018-2021 
 
 


