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Dobrý den paní tajemnice,

 

Protože ev. nová dohoda nebyla dosud projednána RMČ a ani není v programu

ZMČ dne 10.6.2019, Žádám dle zákona 106/1999 sb., o svobodném přístupu k

ínFormacím, ve znění

pozdějších předpisů o ínřormaci:

1) Kdo inicioval oslovení pana zastupitele Duchka, aby se stal kulturním

referentem? Nebo se nabídl sám? Není možné, aby ÚMČ sám od sebe oslovil

zastupitele naší MČ!

2) Na základě jaké poptávky nebo studie usoudíl ÚMČ Praha 21, že je potřeba

zvýšit počet kulturních akcí v Újezdě nad Lesy? Facebook, Újezdský

zpravodaj a oficiální stránky ÚMČ Praha 21 jsou plné inřormací o kulturních

i sportovních akcích!

3) Kdy projednala tuto původní dohodu RMČ Praha 21? Nebo jí uzavřel ÚMČ

Praha 21 sám od sebe?

4) Kdo podepsal tuto neplatnou dohodu a kdy ?

S)Kolik peněz bylo z veřejného rozpočtu vyplaceno na základě této neplatné

dohody? A co je s prostředky nyní - pokud byly nějaké peníze vyplaceny?

6)Proč, když je napsáno, že nová dohoda bude projednána na ZMČ, není tento

bod v programu ZMČ? Nebo bude doplněn před jednáním? Nebo dohoda je stále

připravována a bude na ZMČ v září?

Děkuji za reakci, prosím pošlete elektronicky.

Hezký den přeje
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vAš DOPIS ČJ:

  

ZE DNE:

NAŠE ČJ.: UMCP21/08939/2019/KT/Zah

SPIS. ZN.: SZ/UMCP21/08939/2019/2

VYŘIZUJE: Markéta Zahradníková

TEL.:

E—MAIL:

DATUM: 10.06.2019

Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

dne 10.06.2019 pod č. j. UMCP21/08939/2019 obdržel ÚMČ Praha 21 Vaší žádost o informace

podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou evidujeme pod

číslem 33/19.

  

K Vaší Žádosti směřované na tajemníci ÚMČ Praha 21 Vám sdělujeme:

7) Kdo inicioval oslovení pana zastupitele Duchka, aby se stal kulturním referentem? Nebo

se nabídl sám? Není možné, aby ÚMČ sám od sebe oslovil zastupitele naší MČ.

Touto informací tajemnice ÚMČ Praha 21 nedisponuje, nebyla v té dobé zaměstnancem

úřadu.

2) Na základě, jaké poptávky nebo studie usoudií ÚMČ Praha 27, žeje potřeba zvýšit počet

kulturních akcí v Újezdě nad Lesy? Facebook, Újezdský zpravodaj a oficiální stránky

ÚMČ Praha 2 7 jsou plné informací o kulturních i sportovních akcích!

Žádná studie neexistuje, poptávku eviduje úřad 2 ústních podnětů občanů.

3) Kdy projednala tuto původní dohodu RMČ Praha 27? Nebojí uzavřel ÚMČ Praha 27

sám od sebe?

Uzavření pracovněprávní dohodyje v kompetenci tajemníka ÚMČ Praha 21.
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4) Kdo podepsal tuto neplatnou dohodu a kdy?

Dohodu podepsal Ing. Roušal,jako pověřený výkonem funkce tajemníka ÚMČ Praha 21.

Dohoda byla podepsána dne 15.02.2019.

5) Kolik peněz bylo z veřejného rozpočtu vyplaceno na základě této neplatné dohody?A co

je s prostředky nyní, pokud byly nějaké peníze vyplaceny?

Vyplaceno bylo 14250,- Kč, Rada MČ Praha 21 schválila dohodu o narovnání, která bude

v anonymizované formě zveřejněna jako příloha k usnesení rady.

6) Proč, kdyžje napsáno, že nová dohoda bude projednána na ZMČ, není tento bod v

programu ZMČ? Nebo bude doplněn předjednáním? Nebo dohodaje stále

připravována a bude na ZMČ v září?

V textu není psáno, Že bude projednána.

S pozdravem

 

Ing. Šárka Zátková

Tajemnice ÚMČ Praha 21
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