Úřad městské části Praha 10
Kancelář tajemníka

Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka:
V Praze dne:

P10-082924/2016
19.8.2016

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, Kancelář tajemníka obdržela dne 9. 8. 2016 Vaši
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:
„Na základě zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informací bych se ráda dotázala na městskou
částí Praha 10 vynaložené finanční náklady spojené s:
1) žádostí subjektu Oživení na dotaz o platu a odměnách tajemníka MČ Praha 10
(http://www.bezkorupce.cz/2016/07/tajemnik-prahy-10-jiz-19x-odmitl-vydat-informaci-o-svemplatu-a-odmenach/)
2) žádostí pana
o platech a odměnách vedoucích pracovníků MČ Praha 10
(http://www.lidovky.cz/praha-10-mu-13x-odmitla-vydat-informace-sikana-a-obstrukce-hodnotiprazsky-magistrat-g2r-/zpravy-domov.aspx?c=A160729_101258_ln_domov_hm)
Konkrétně se mi jedná o počet "člověkohodin" a vyčíslení interních nákladů a případných externích
nákladů (experti, právní memoranda, názory..), pokud byla využita externí právní služba a veškeré
případné další vynaložené veřejné zdroje S těmito žádosmi spojeny.
Odpověď zašlete prostřednictvím emailové adresy:

“

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme elektronicky na
uvedenou e-mailovou adresu:
.
1) Povinný subjekt nevynaložil žádné finanční náklady, neboť neobdržel žádnou žádost subjektu
Oživení na plat či odměnu tajemníka MČ Praha 10.
2) Výše interních nákladů činila 844,- Kč. Tento údaj představuje náklady na poštovní služby a náklady
na obálky, tedy jediné náklady, které má povinný subjekt k dispozici. Výše externích nákladů činila 0,-Kč, externí právní služba nebyla využita.

Nad rámec výše uvedeného Vás informujeme o skutečnosti, že ve věci bylo z důvodu neexistence
některých z požadovaných informací (v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 InfZ) vydáno rozhodnutí o
odmítnutí části žádosti, které Vám souběžně zasíláme na adresu Vašeho trvalého pobytu.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem

JUDr. Jana Hatalová, MBA
vedoucí personálního oddělení
Kancelář tajemníka

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čt
8.00 - 12.00

tel.: +420 267093
fax: +420
http://www.praha10.cz
e-mail:
posta@praha10.cz

