Úřad městské části Praha 10
Kancelář tajemníka

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

Vážený pan

P10-083161/2016
11.8.2016

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 30. 7. 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:
,,Povinné osobě se předkládá žádost o poskytnutí informace o platech a odměnách
příslušných vedoucích pracovníků (vedoucích odborů, oddělení, tajemníka úřadu apod.)
Úřadu Městské části Praha 10 v jednotlivých měsících roku 2015.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace, týkající se osoby, která v roce
2015 zastávala funkci tajemníka, poskytujeme v následující formě:
Tajemník Úřadu městské části Praha 10 Ing. Martin Slavík (*1976, trvalý pobyt Praha 10)
rok 2015 ( od 1.1. do 31.12.) - plat byl vyplacen za období 12-ti měsíců
skutečně vyplacený plat

skutečně vyplacená odměna

leden

46.628,- Kč

-

únor

46.049.- Kč

-

březen

46.628,- Kč

-

duben

46.248,- Kč

-

květen

46.005,- Kč

-

červen

46.314,- Kč

-

červenec

46.289,- Kč

-

srpen

45.750,- Kč

-

září

46.157,- Kč

-

říjen

58.050,- Kč

-

listopad

42.896,- Kč

prosinec

46.927,- Kč

62.010,- Kč

Výše, účel a podmínky poskytování platu a odměn Ing. Slavíka, zastávajícího v požadovaném období
(tj. od 1.1.2015 do 31.12.2015) funkci tajemníka 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

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 267093683
fax: +420 267093636
http://www.praha10.cz
e-mail:posta@praha10.cz

