Městská část Praha 20
úřad městské části Praha 20
Tajemník úřadu
Jívanská 647, 193 00 Praha-Horni Počernice, tel; 271 071 682, fax: 281 920 093

Vaše značka:

Naše značka:
MCP20 015744/2020/TAJ

Vyřizuje:
Ing. Monika Brzkovská

V Praze dne
04.08.2020

Vážená
Vaší žádostí ze dne 20.7.2020 jste požádala městskou část o poskytnutí informací čerpání rozpočtu MČ
dle jednotlivých odborů od prvního pololetí 2017 do prvního pololetí 2020, a to u následujících položek;
1. Vyplacené mzdy celkem mimo vedoucího odboru včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění.
Odpověď:
Zasíláme v příloze (č. 1 a č. 2) avšak údaj se týká všech zaměstnanců. Jednotlivé odborý a údaje o
jednotlivých vedoucích neumí náš systém automaticky vygenerovat. Jednalo by se o novou informaci.
Nadto dle nálezu Ústavního soudu ze dne 17.10.2017, č.j. IV. ÚS 1378/16-4 není porušením právní
povinnosti orgánů územní samosprávy odmítnutí poskytnout žadateli informaci o platu z důvodů v nálezu
uvedených.
2. Vyplacená mzda včetně odvodů a případných odměn vedoucího odboru
Odpověď:
Viz ad 1.
3. Vyplacené náhrady DPP a DPČ včetně odvodů dle jednotlivých odborů
Odpověď:
Zasíláme v příloze (č. 3) je to za všechný odbory, jednotlivé odbory nejdou automaticky vygenerovat.
4. Činnost místní správy 6171 dle jednotlivých odborů
Odpověď:
Zasíláme v příloze (č. 4), je to za všechny odbory, jednotlivé odbory nejdou automaticky vygenerovat.
5. Vyplacená mzda včetně odvodů tajemníka ÚMČ
Odpověď:
Jde o částku ve výši 6.295.047,- Kč, jedná se však o částku za celé Vámi požadované období. Je potřeba
zdůraznit, že v uvedené částce je započítán plat předchozího tajemníka, jeho odměný, jakož i jeho
odměna při skončení pracovního poměru u naší městské části. Nadto dle nálezu Ústavního soudu ze dne
17.10.2017, č.j. IV. ÚS 1378/16-4 není porušením právní povinnosti orgánů územní samosprávý
odmítnutí poskytnout žadateli informaci o platu z důvodů v nálezu uvedených.
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