Doprovodná informace o poskytnuté informaci

Dne 18.08.2017 obdrželo Město Příbram žádost o informace (č.j.: MeUPB 75298/2017):
1. Rekapitulace rozpočtu povinného subjektu za rok 2016, schválený rozpočet na rok 2017.
2. Organizační struktura nadepsaného subjektu, organizační řád platný k 01.08.2017, schéma,
generálie managementu po úroveň vedoucího oddělení (jméno, příjmení, funkce, vznik
funkce, rok narození) v aktuálním stavu.
3. Počet zaměstnanců, a to plán i skutečnost za rok 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a
k 01.08.2017.
4. Personální složení Zastupitelstva, Rady a dalších orgánů (komise, výbory apod.) v aktuálním
stavu (jméno, příjmení, funkce, vznik funkce, rok narození, příp. politická příslušnost).
5. Platové podmínky zaměstnanců (průměrný měsíční plat brutto) s vyčleněním platů top
managementu za rok 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a k 01.08.2017 (postačí tabulky
účetního výkaznictví).
6. Odměňování volených funkcí (komise, výbory apod.), právní předpis, příp. vnitřní předpis
podle jednotlivých funkcí a časové dotace (postačí tabulky účetního (výkaznictví) v roce 2016
a 2017.
7. Vnitřní předpisy, týkající se:
a) poskytování zdravotní péče pro zaměstnance,
b) o zabezpečení BOZP,
c) o skladování a manipulaci nebezpečných látek,
d) o nakládání s komunálním odpadem,
e) o ochraně osobních údajů a dat (IT),
f) o poskytování informací (zákon č. 106/1999 Sb.
8. Jaké smluvní vztahy byly uzavřeny s externími spolupracovníky od roku 2010 do
současnosti….
9. Plán činnosti na rok 2017, rozsah dotací a příspěvků na činnost subjektů s veřejně
prospěšnou činností, patronáty i jiná forma podpory neziskového sektoru za rok 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016 a plán na rok 2017 (postačí výroční zprávy).
10. Jaká zastoupení má povinný subjekt u orgánů Evropské unie a dalších zahraničních subjektů
(typ zastoupení, adresa, odpovědná osoba, statut nebo organizační řád, rozpočet a doba
trvání).
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
uvádíme:
Žadateli byla poskytnuta informace dne 11.09.2017. S ohledem na skutečnost, že informace byly
žadateli poskytnuty v jiné než elektronické podobě, zveřejňujeme tuto doprovodnou informaci.
Informace byly poskytnuty v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu (občanský
zákoník, zákon o ochraně osobních údajů, zákon o obcích).
V Příbrami dne 01.11.2017

Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, DiS. v.r.
vedoucí odboru vnitřních věcí

