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Žadatel: ,

     

Povínný subjekt:

UřadMC Praha - Petrovice

Edisonova 429, Praha 10 - Petrovice, 109 00

Věc: Stížnost k Magistrátu Hlavního města Prahy

I. Vymezení věci

v

Žadatel podává stížnost podle § 16 odst. 1 písm. b) zákona c. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu kinforrnacím (dále jen „Ian“), zdůvodu nečinnosti povinného

subjektu.

II. Shrnutí žádosti

Žadatel dne 24. 10. 2017 zažádal podle Ian povinný subjekt 0 poskytnutí

následujících informací:

1) Jaká je výše všech odměn a příplatků vyplacených Městskou částí jednotlivým

členům Rady MČ Praha - Petrovice za období září 2016 — září 2017.

2) Jaký je počet zaměstnanců ÚMČ Praha - Petrovice a jaké jsou měsíční mzdové

náklady na ně?

3) Jaké jsou náklady na výrobu, tisk a distribuci jednoho čísla časopisu MČ Petrovický

zpravodaj?

a to zasláním těchto informací do datové schránky 4rds24z nebo zasláním na emailovou

adresu_Žádostje přiloženajako Příloha č. ].

III. Shrnutí nečinnosti povinného subjektu

Žadatel podal žádost dne 24. 10. 2017 prostřednictvím datové schránky (viz. Příloha č.

2), tímto dnem tedy povinný subjekt obdržel žádost ve smyslu § 14 odst. 1 Ian. Povinný

subjekt ve lhůtě 15 dnů (která uplynula 8. 11. 2017) neposkytl požadované informace ani

žádost nevyřídil jiným způsobem předvídaným v Ian.

   

 



IV. Důvody stížnosti

Žadatel je přesvědčen, že povinný subjekt zjevně nesplnil svojí povinnost

vyplývající s Ian a svojí nečinnosti zasahuje do žadatelova ústavně zaručeného práva na

informace ve smyslu čl. 17 Listiny základních práv a svobod.

V. Návrh

Zdůvodu uvedeného včásti III. žadatel navrhuje, aby povinný subjekt ve smyslu

§ 16a odst. 5 zanechal nečinnosti a poskytl požadované informace nebo podstoupil žádost

nadřízenému subjektu a nadřízený subjekt vtakove'm případě v souladu

s § 16a odst. 6 písm. b) přikázal povinnému subjektu žádost vyřídit ve stanovené lhůtě.

v praze dne 20. 11. 2017 _

Přílohy: 1) Žádost o poskytnutí informace

2) Doručenka datové zprávy s žádostí o poskytnutí informace  



Žádost o poskytnutí informace

Žadatel:

 

Povinný subjekt:

UřadMCPraha - Petrovice

Edisonova 429, Praha 10 - Petrovice, 109 00

v

Žadatel žádá povinný subjekt na základě zákona 0. 106/1999 Sb. o poskytnutí

informací :

1) Jaká je výše všech odměn a příplatků vyplacených Městskou částí jednotlivým členům

Rady MČ Praha - Petrovice za období září 2016 — září 2017.

2) Jaký je počet zaměstnanců ÚMČ Praha - Petrovice a jaké jsou měsíční mzdové náklady

na ně?

3) Jaké jsou náklady na výrobu, tisk a distribuci jednoho čísla časopisu MČ Petrovický

zpravodaj ?

a to zasláním těchto informace do datové schránky 4rd524z nebo zasláním na emailovou

v Praze dne 24. 10. 2017 -
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Doručenka datové zprávy

Věc:

ID zprávy:

Typ zprávy:

Stav zprávy:

Datum a čas doručení:

Žádost o poskytnutí informace

514776360

Veřejná datová zpráva

Doručená

25.10.2017 v 15:48:47

 

Odesílatel:

ID schránky:

Typ schránky:

Odesflajici osoba:

 

 

 

Adresát: Městská část Praha-Petrovice, Edisonova 429, 10900 Praha 10, CZ

ID schránky: wmmbtke

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Zmocnění: Nezadáno

Naše čís. jednací: Nezadáno

Naše spisová zn.: Nezadáno

Vaše čís. jednací: Nezadáno

Vaše spisová zn.: Nezadáno

K rukám: Nezadáno

Do vlastních rukou: Ne

Zakázáno doručení fikcí: Ne

 

Události zprávy:

24.10.2017 V 18:31:26

24.10.2017 v 18:31:26

25.10.2017 V 15:48:47

EVO: Datová zpráva byla podána.

EVS: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. ]e-li

příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení

orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č.

300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné

dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu

veřejné moci není dotčeno.

 

 



  

Městská část Adresa Odbor kanceláře starostky

Praha-Petrovice Edisonova 429 ústředna: +420 267 900 935

Úřad městské části 109 00 Praha 10 fax: +420 271 960 713

Praha-Petrovice datová schránka: GSM brána: +420 602 284 797

www.prahapetrovice.cz wmmbtke mprahapetroviceu

 

 

CJ 1848/2018 MCPPET

Praha 05.06.2018

Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/2009 Sb., o svobodném

přístupu k informacím

1. Výše odměn členů Rady MČ Praha- Petrovice za rok 2016 vyplývá z nařízení vládyC. 37/2003 Sb. o

odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Výše odměn členů Rady MČ Praha- Petrovice za rok

2017 pak vyplývá z nařízení vládyc. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních

samosprávných celků.

Na základě výše uvedeného pak Zastupitelstvo MČ Praha - Petrovice schválilo měsíční odměny

poskytované neuvolněným členům rady ve výši 2 036 Kč brutto v roce 2016 a 2 117 Kč brutto v roce

2017.

Výši odměn uvolněných členů rady (starostka a místostarosta) stanovuje výše citovaný právní

předpis.

2. MČ Praha - Petrovice zaměstnává ke dni sepsání této odpovědi celkem 17 zaměstnanců. Mzdové

náklady k poslednímu účetnímu měsíci činily 370 846 Kč brutto.

3. Náklady na výrobu, tisk a distribuci posledního čísla Petrovického zpravodaje v uplynulém

hospodářském roce činily 65 668 Kč.

 

Jana Kosinová „

vedoucí gdbqru kanceláře starostky MC

 


