Úřad městské části Praha 10
Kancelář tajemníka

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

P10-095927/2016
15. 9. 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 17. 8. 2016
žádost (datována ke dni 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:
,,Vážení,
žádám – jako fyzická osoba – v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k inforamcím, o poskytnutí následujících informací:
− Poskytnutí celkové výše finančních prostředků, které povinný subjekt poskytl v letech
2012, 2013, 2014 a 2015 vedoucímu odboru úřadu městské části Praha 10. Informaci uveďte
rozepsanou pro každý měsíc každého ze čtyř výše uvedených roků zvlášť.
Žádám poskytnutí informací v elektronické podobě do datové schránky nebo e-mailu
. Žádám o přímé poskytnutí informace, nikoliv jen odkaz na
zveřejněný dokument. Ke komunikaci tímto dále zmocňuji svého asistenta
(nar.
; bytem
). Písemnosti, které není možné doručit
do datové schránky, doručujte prosím na adresu Mariánské náměstí 2, Praha 1. Předem
děkuji za Vaši vstřícnost.“

Svoji žádost jste na výzvu MČ Praha 10 upřesnil dne 2. 9. 2016 ve smyslu, že „žádost ze dne 17. 8.
2016 se týkala všech ředitelů všech odborů Úřadu městské části Prahy 10, tedy následujících osob:

− Ředitel odboru občanskoprávního
− Ředitel odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje
− Ředitel odboru majetkoprávního
− Ředitel odboru kultury a projektů
− Ředitel odboru živnostenského
− Ředitel odboru stavebního
− Ředitel odboru školství
− Ředitel odboru sociálního
− Ředitel odboru hospodářské správy
− Ředitel odboru ekonomického
− Ředitel odboru kontroly a komunikace.“

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace, týkající se osoby vedoucí
Odboru ekonomického, která jako jediná z okruhu dotčených osob dala souhlas s poskytnutím těchto
údajů, poskytujeme v následující formě:

Vedoucí odboru ekonomického Úřadu městské části Praha 10 Ing. Mária Gombíková (*1951, trvalý
pobyt Praha 9)

skutečně vyplacený plat a odměny
rok 2012

497.029,- Kč

rok 2013

490.793,- Kč

rok 2014

526.592,- Kč

rok 2015

538.490,- Kč

Výše, účel a podmínky poskytování platu a odměn Ing. Márie Gombíkové, zastávající v požadovaném
období (tj. od 1.1.2012 do 31.12.2015) funkci vedoucí Odboru ekonomického ÚMČ Praha 10, vychází
výhradně z nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, ve znění předpisů pozdějších a z ustanovení § 122 a násl. zákona č. 262/2006 Sb. zákoník
práce, ve znění předpisů pozdějších.
Nad rámec výše uvedeného povinný subjekt sděluje, že ve zbývající části žádosti o informace bylo z
jeho strany vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti (§ 15 odst. 1 InfZ), které Vám bylo současně
zasláno s tímto přípisem.

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 H a t a l o v á, MBA
vedoucí personálního oddělení
Kancelář tajemníka
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Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
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