Města a Městské části

Datovou schránkou

V Praze dne 19. června 2015
Věc:

Žádost o informad ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím

Vážení,
na základě zákona (3106/1999 83.. o svobodném přístupu k informacím. ve znění pozdějších předpisu, si Vás
dovolujeme požádat o poskytnutí informace o platech a odměnách nejvýše postavených uředníku za rok 2014
(odděleně plat a odměna u každé osoby), ato konkrétně:
a)

tajemník

b)

vedoucí odboru

U každé osoby prosím uveďte
a) Jnéno a příjmení.
b) pracovní zařazení (tajemník/ vedoucí odboru XY)
o) skutečné vyplacená mzda za rok 2014 včetně počtu měsícu. za které byla vyplacena.
d) skutečně vyplacená odměna za rok 2014,
Zároveň výslovně upozorňujeme náustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu, že informaoe o platech
vrcholnýd'i úředníku se veřejnosti poskytuji na základě ustanovení § 8b zákona č. 106/1999 S)., o svobodném
přiáupu k informacím. vízzeqména rozhodnuti rozšířeného senátu NSSze dne 224 10. 2014, 8 A555/2012.
Uvedené informace zašlete, prosím. v zákonem stanovené Ihutě patnácti dnu ode dne přijetí této žádosti na níže
uvedené spojeni. „ka—Ii to možné. žádáme o přednostně poskytnutí informací v elektronické podobě do datové
schránky.
Za poskytnutí informací předem děkujeme.

Informace o žadateli.

Právo ve veřejném zájmu z s.. 10 03853462 Chalupková 1367. 149 00. Praha 11
Výslovně žádáme o doručování do dat ové schránky.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ŠEBEROV
Úřad městské části

K Hrnčířům 160, Praha 4 - Šeberov, PSČ 149 00

Pram \ c \cřc'ném nímu. 2. s.

\lCPSE 005772015

V Pra/.c dne 3. 7. 3015

Věc * Zádost o informací \'0 sm) slu zákona o svobodném přístupu k infonnacím

Na základě \uší žádostí o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím
\'ám sdělujcmc:
a) Bohumil Sobotka

b) tajemník
c) 370661: Roll
d) 52 O()().- Kč

S pozdim cm

Bohumil Sobotka

tajemník

Tel: 244911713

IČO: 002 41717

Fax: 244912801

email: mfo@seberov.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČS a.s.
Č.účtu: 2000692309/0800

