MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPE ČE
Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) ze dne 31.12.2018
sdělujeme, že v souladu se žádostí Vám požadované informace poskytujeme následovně:
k bodu 1)
- Žadateli nebylo povinným subjektem sděleno, že nenároková složka platu v měsíci srpnu 2018 u
Michala Procházky přesahovala jím uváděnou částku (což je pouze vlastní závěr žadatele), nýbrž
dle požadavku žadatele mu povinný subjekt sdělil podíl nenárokové složky (odměny) na platu v %.
- Důvodem poskytnutí odměny bylo aktivní využívání judikatury a zkrácení lhůty při zahajování
řízení o přestupku (u přidělených přestupků nyní zahajuje řízení cca do 1 týdne).
- Odměna poskytnuta na základě návrhu vedoucí odboru dopravy a následného schválení
(rozhodnutí) tajemníkem Městského úřadu Hustopeče.
K bodu 2)
- Na identické pracovní pozici pracovaly v květnu 2018 čtyři osoby.
- 01.01.2017, 01.01.2017, 01.10.2017, 17.07.2017
K bodu 3)
- V rámci propagace oblastního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů informoval o této akci
základní školu v obci svého bydliště, v průběhu akce informoval přihlížející občany, resp. školské
kolektivy.
- 68 soutěžících + pedagogický doprovod
- Na pořádané akci personálně zabezpečil pozici „rozhodčího“ (tato informace již byla jednou
žadateli poskytnuta dne 17.12.2018 i s popisem, co rozhodčí zajišťuje), materiálně se podílel na
přípravě diplomů, na přípravě a následném úklidu zázemí soutěže, na přípravě, požadovaném
přesném rozmístění (dodržení stanovených podmínek) a úklidu překážek pro disciplínu „Jízda
zručnosti“, na přípravě jízdního kola vždy pro konkrétního soutěžícího před jízdou zručnosti.
K bodu 4)
- Vydáno rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím.
- Požadované informace poskytujeme v příloze č. 1 tohoto dokumentu.
K bodu 5)
- V rámci propagace Dne otevřených dveří informoval o této akci základní školu v obci svého bydliště
(mimo jiné zajistil i účast dvou tříd této základní školy ZŠ), informoval o akci občany v obci svého
bydliště i klienty městského úřadu.
- Cca 550 osob.
- Na pořádané akci Den otevřených dveří MěÚ Hustopeče personálně zabezpečil pozici „průvodce“
(tato informace již byla jednou žadateli poskytnuta dne 17.12.2018 i s popisem, co průvodce na
akci Dne otevřených dveří zajišťuje) a materiálně se podílel na tvorbě podkladů pro prezentaci
odboru dopravy i na přípravě informací a jejich nastudování, které se týkaly činností jednotlivých
odborů MěÚ Hustopeče i organizačních složek města Hustopeče a následně byly přednášeny
návštěvníkům na této akci.

K bodu 6)
- Shodné jako u oblastního kola (viz bod 3, třetí alinea)
- Organizaci krajského kola zabezpečuje krajský úřad ve spolupráci s krajským koordinátorem BESIP
(https://www.ibesip.cz/getattachment/Tematicke-stranky/Dopravni-vychova-deti/Dopravnisoutez-mladych-cyklistu/Ramcove-propozice-2018-(2).pdf). Organizaci krajského kola v roce
2018 dále zabezpečoval i obecní úřad obce s rozšířenou působností, neboť se v roce 2018 konalo
ve správním obvodu zdejší obce s rozšířenou působností, tj. města Hustopeče.

„Otisk razítka“

MVDr. Pavel MICHALICA v.r.
tajemník Městského úřadu Hustopeče
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