
Šefarová Miroslava (ÚMČP.9)

Odesláno: . rezna '

Komu: posta@praha1 .cz; posta©praha2.cz; podatelna@praha3.cz; posta@praha4.cz;

podatelna@praha5.cz; podatelna@prahaacz; podatelna@praha7.cz; posta@praha8.cz;

Eodatelna (UMČP.9); E-podatelna (UMČ Praha 10)

Předmět: Zádost o poskytnutí informací

Přílohy: Příloha č. 1, č. 2 a č. 3.doc

Věc: Žádost o poskytnutí informací

Žádám tímto V souladu s ustanovením § 2 an. zákona č. 106/1999 Sb. V platném znění 0 laskavé poskytnutí

informací v rozsahu Přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 této žádosti.

S ohledem na nezákonné odsouzení si Vás dovolují požádat o informace v listinné podobě, a to bezplatně,

neboť nemám přístup k veřejným zdrojům a sběr informací slouží veřejně prospěšným účelům ke zlepšení

legislativy.
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Přílohy: Oblast ekonomiky — příloha č. 1

Oblast personalistiky — příloha č. 2

Oblast veřejného zdraví — příloha č. 3

Doručování a autorizace žadatele:
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Příloha č. 1

Oblast ekonomika

. Odvětvový a průřezový rozpočet v roce 2019 Odvětvový a průřezový rozpočet na rok
2020, plán a skutečnost, plán pro rok 2021.

. Kapitálové výdaje v aktuálním stavu v rozsahu - název investice, dodavatel, výše plnění,
doba plnění, odpovědná osoba za povinný subjekt i za dodavatele (akce, které končí,
pokračuji nebo zahajují v roce 2020).

. Jmenný seznam nemovitého majetku, určeného k prodeji v aktuálním stavu v rozsahu
— typ nemovitosti, cena, adresa, termin uzávěrky.

'. Jmenný seznam používaného sofiwaru v rozsahu — název, autor, sídlo, způsob užití
— předmět, autorská odměna, typ smlouvy, doba trvání, odpovědná osoba za povinný
subjekt i za dodavatele.

. Průměrný plat (odměna) volených představitelů (rada, zastupitelstvo) a zaměstnanců
(administrativa) za rok 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, platové poměry členů městské
policie za toto obdobi (vše brutto).

. Členství povinného subjektu ve spolcích nebo jiných subjektech v rozsahu - aktuální
zřizovací listiny, stanov nebo jiné listiny v úplné znění, výpis z příslušného rejstříku, výše
členského příspěvku.



Příloha č. 2

Oblast personalistika

. Jmenný seznam zvolených představitelů povinného subjektu v rozsahu — titul, příjmení,

rok narození, vznik mandátu, aktuálně zastávané funkce, zařazení v orgánech obce,

politická příslušnost.

. Plánovaný a skutečný počet zaměstnanců — administrativa v roce 2017, v roce 2018,

v roce 2019, 2020 a v roce 2021.

. Jmenný seznam zaměstnanců — administrativa od úrovně statutárního zástupce do úrovně

vedoucího oddělení v rozsahu -'titul, jméno, příjmení, rok narození vznik funkce, funkční

zařazení .

Plánovaný a skutečný počet členů městské policie v roce 2018, 2019, 2020, plán v roce

2021, zřizovací listina a organizační řád v aktuálním znění.

Aktuální znění koaliční smlouvy v úplném znění.

. Aktuální znění kolektivní smlouvy v úplném znění, seznam odborových organizací

u povinného subjektu, výpis z příSlušného rejstříku spolků.

. Jmenný seznam zřizovaných subjektů v rozsahu - název, sídlo, IČO, statutární zástupce,

zaměření, kontaktní údaje, podle typu (školství, sport atd.).

. Organizační, pracovní a spisový řád povinného subjektu v úplném znění, archivní a

skartační řád včetně organizační struktury povinného subjektu.



Příloha č. 3

Oblast veřejné zdraví

. Přijatá opatření povinného subjektu od začátku roku 2020 na ochranu veřejného zdraví

veřejnosti i zaměstnanců včetně volených představitelů obce před pandemií koronaviru

covid-l9 v úplném znění, a to i zrušené.

. Nákup ochranných pomůcek Va prostředků od začátku roku 2020 v rozsahu - název

komodity, dodavatel, sídlo, lCO, typ dodávky, smluvní typ, jednotková cena, dodané

množství komodity, celková cena, objednatel za povinný subjekt, do současnosti.

. Programy protidrogové prevence i jiných patologických jevů pro děti a mládež v rozsahu

- název akce, Cílová skupina, finanční plnění, doba realizace," odpovědná osoba za povinný

subjekt (akce ukončené, pokračujících nebo zahajované v roce 2020), plán a realizace.

'. Jmenný seznam zdravotních zařízení a zařízení sociálních služeb, zřizovaných

nebo provozovaných povinným subjektem v rozsahu - název, sídlo, IČO, statutární

zástupce, zaměření, celková kapacita, aktuální obsazenost, podmínky pro umístění,

organizační řád v úplném znění, kontaktní údaje.

. Zdravotní a sociální péče o včznčné osoby po jejich propuštění z VTOS i o jejich rodiny,

specifikace připravených ubytovacích kapacit, specifikace příležitostí k zaměstnání u

zřizovaných subjektů, vnitřní předpisy pro poskytování ňnanční a materiální podpory pro

osoby se záznamem v trestním rejstříku (netýká se jiných orgánů veřejné správy),

postavení sociálního kurátora u povinného subjektu, organizační řád v úplném znění

těchto zřizovaných subjektů.

Předpisy BOZP a PO v oblasti krizového řízení v aktuálním znění.




