Úřad městské části Praha 10
Odbor kontroly a komunikace
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-046439/2020
Vyřizuje linka: Bc. Matoušová/743
V Praze dne: 11. 5. 2020

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, odbor kontroly a komunikace obdržel dne
5. 5. 2020 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:
,,Dobrý den, uctivě děkuji a poprosil bych o doplnění... Dobrovolníci, kteří jsou u obchodáků, rozdávají
roušky a desinfekce jsou honorováni? Pokud ano, jaká jim náleží odměna? A další otázka s tím spjatá,
kolik dobrovolníků je celkem a kolik pobírá honorář? Vzdal se jej někdo? Pokud ano, lze jmenovat?
Děkuji“.
Povinný subjekt konstatuje, že doplnění žádosti InfZ jako takové nezná. Vzhledem ke skutečnosti, že
jste pro předmětné doplnění použil původní emailové vlákno, kdy předmět tohoto doplnění je nazván
„RE: poskytnutí informace“, má povinný subjekt postaveno najisto, že v tomto případě bylo Vaší vůlí
podřadit tyto nové dotazy pod režim InfZ. Povinný subjekt tak přijal předmětnou žádost o doplnění
jako novou žádost o informace dle InfZ. Pro účely předcházení případným procesním nedorozuměním,
lze obecně žadatelům o informace doporučit, aby v případě požadavku doplnění své žádosti, a to
v návaznosti na již obdrženou informaci, o tyto požádali samostatnou žádostí o informace se všemi
náležitostmi dle § 14 odst. 2 InfZ.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě
na Vaši emailovou adresu:
Dobrovolníci zapojení do distribuce roušek a desinfekce seniorům před supermarkety v době
vymezené pro jejich nákupy honorováni nejsou. Celkový počet dobrovolníků přihlášených
prostřednictvím webu www.praha10.cz/dobrovolnik je 167. Do distribuce roušek a desinfekce před
supermarkety bylo v součtu všech distribučních míst a 4 týdnů výdeje zapojeno celkem 90
dobrovolníků včetně některých zastupitelů (někteří se zúčastnili pravidelně a vícekrát). Ani z tohoto
celkového počtu nebyl za vykonanou činnost, jak vyplývá již z podstaty dobrovolného zapojování se do
organizované pomoci, honorován ani jeden dobrovolník.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem

Mgr. Tomáš Kosmel
vedoucí odboru kontroly a komunikace
,,podepsáno elektronicky“

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

,,otisk razítka“

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