
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 19

Úřad Městské části Praha 19

Odbor tajemníka
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Č.j.: P19 5451/2015 v Praze dne 07.09.2015

Spis. zn.: P19 3782/2015/3

Právo ve veřejném zájmu, z.s.

Mgr. Petra Bielinová

Chalupkova 1367

149 00 Praha 11

Zádost o informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím

KVaší žádosti ze dne 19.6.2015 a na základě rozhodnutí Hlavního města Prahy.

Magistrátu hl. m. Prahy., odbor kontroly činností ze dne 19.8.2015 č. j. MHMP 1474696/2015,

sdělují následující:

Vpřípadě městské části a požadovaných zaměstnanců. tj. tajemníka a vedoucích

odborů je nutno konstatovat, že nelze poskytnout informaci () skutečně vyplacené mzdě za

rok 2014, neboť tito zaměstnanci ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce nepobírají

mzdu, ale plat.

Navíc ve smyslu rozhodnutí Úřadu na ochranu osobních údajů č. j. UOOU-06234/13—

12 ze dne 3.9.2013 nelze poskytnout osobní údaje o zaměstnancích v rozsahu jméno, příjmení

a pracovní zařazení., neboť v tomto jmenovitém případě byly tyto osobní údaje zveřejněny a

městská část obdržela pokutu za zveřejnění ve výši 10.000„-Kč. Ohledně těchto osob je však

ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím odkázat na

webové stránky městské části.

Co se týká požadavku na informaci o skutečně vyplacené mzdě (platu) za rok 2014

včetně počtu měsíců, za které byla vyplacena a skutečně vyplacené odměny za rok 2014, tak

v případě:

- tajemníka byla skutečně vyplacena mzda za rok 2014 ve výši 345.081,—Kč za 12

měsíců, když mu byla skutečně vyplacena za rok 2014 odměna ve výši 28.011,-Kč;

- vedoucího odboru majetku. investic, bytového a nebytového hospodářství byla

skutečně vyplacena mzda za rok 2014 ve výši 287.836,-Kč za 12 měsíců, když mu

byla skutečně vyplacena za rok 2014 odměna ve výši 24.359,-Kč;



vedoucího odboru životního prostředí, dopravy a místního hospodářství byla skutečně

vyplacena mzda za rok 2014 ve výši 290.816,—Kč za 12 měsíců, když mu byla

skutečně vyplacena za rok 2014 odměna ve výši 21.275,—Kč;

vedoucího odboru výstavby — Stavební úřad byla skutečně vyplacena mzda za rok

2014 ve výši 284.756,—Kč za 12 měsíců, když mu byla skutečně vyplacena za rok 2014

odměna ve výši 23.835,-Kč;

vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví byla skutečně vyplacena mzda za

rok 2014 ve výši 268.265,-Kč za 12 měsíců, když mu byla skutečně vyplacena za rok

2014 odměna ve výši 22.715,—Kč.

vedoucího odboru ekonomického byla skutečně vyp1acena mzda za rok 2014 ve výši

247.965,-Kč za 12 měsíců, když mu by1a skutečně vyplacena za rok 2014 odměna ve

výši 19.488,-Kč.

vedoucího odboru občanskosprávního by1a skutečně vyplacena mzda za rok 2014 ve

výši 264.141,-K_č za 12 měsíců, když mu byla skutečně vyplacena za rok 2014 odměna

ve výši 23.043,-Kč.

vedoucího odboru živnostenského by1a skutečně vyplacena mzda za rok 2014 ve výši

286.581,-Kč za 12 měsíců, když mu byla skutečně vyplacena za rok 2014 odměna ve

výši 23.398,-Kč.

S pozdravem

    

 

. osef Nykles,

ěstske' části Praha 19

C0: tajemník ÚMČ Praha 19

Vedoucí odboru majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství

Vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a místního hospodářství

Vedoucí odboru výstavy — Stavební úřad

Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Vedoucí odboru občanskosprávního

Vedoucí odboru živnostenského

Vedoucí odboru ekonomického


