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Město Kostelec nad Orlicí

Doprovodná informace k žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím doručené dne 8.8.2018
Město Kostelec nad Orlicí obdrželo dne 8.8.2018 žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle § 82 písm. c)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů s požadavkem na
poskytnutí informací:
1) Ve věci stížnosti proti poslednímu (již druhému) odložení trestního řízení vedeného proti
bývalému tajemníkovi
, potažmo i proti mé osobě a to z
důvodu, že nedošlo ke spáchání žádného trestného činu, kterou za město podal, stejně
tak jako všechna další trestní oznámení,
, žádám o neprodlené zaslání
rozhodnutí o této stížnosti příslušným Okresním státním zastupitelstvím ve chvíli, kdy se
městu Kostelec n. Orl. toto rozhodnutí dostane k dispozici.
2) Dále žádám o sdělení následujících informací:
- kolik zaměstnanců města skončilo od 1.1.2015 do současné doby svůj pracovní poměr.
Žádám o zpracování do přehledné tabulky rozdělené po jednotlivých organizacích
(městský úřad, pečovatelská služba, technické služby, městská policie) s uvedením
jednotlivých jmen a jejich zařazení.
- zda u zaměstnanců, kteří skončili svůj pracovní poměr od 1.6.2015, byla v souvislosti
s tímto jejich skončením, resp. v posledním výplatním termínu trvání jejich pracovního
poměru, vyplacena jakákoliv pracovní odměna z veřejných prostředků. Sdělte přesně
částku u každého ze zaměstnanců a důvody jejího vyplacení.
- jaká přesná celková částka byla vyplacena
a firmám, ve kterých působí
jako jednatel, resp. společník, za dobu jeho činností pro město Kostelec nad Orlicí.
Zároveň žádám o přesné vyspecifikování fakturovaných činností s finančním plněním mu
vyplaceným
- jaká přesná celková částka byla od 1.1.2015 vyplacena paní
a
firmám, ve kterých působí za její činnosti pro město Kostelec nad Orlicí.
Povinný subjekt zaevidoval žádost pod č.j. 18967/2018, posoudil ji a konstatoval, že se jedná
o žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle § 82 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Žádost o informace byla žadateli poskytnuta dne 21.8.2018 vč. poskytnutí požadovaných
dokumentů.

tajemník MÚ
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