MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN
Odbor organizační
Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č.j.:
Spis. značka:

OO/20012/2019/Gom
Žadatel

Vyřizuje:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

Bc. Miroslava Gomolová
+420 556 768 337

Datum:

28.3.2019

mgomolova@novyjicin-town.cz

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
V souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, Vám na základě Vaší žádosti ze dne 12.3.2019, poskytuji požadované informace
k žádostem o informace o platech či jejich některých složkách, např. odměnách, zaměstnanců
zařazených do našeho městského úřadu:
k bodu 1)
rok
počet

údaje poskytnuty/
odmítnuty

2010

1

poskytnuty

2011

1

poskytnuty
informace jen
těch, kteří dali
s poskytnutím
informace souhlas

2012
2013

0
1

poskytnuty

2014
2015
2016

1
1
1

poskytnuty
poskytnuty
odmítnuty

2017

1

poskytnuty

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB, a.s., pobočka Nový Jičín
č. ú.: 19 - 326801 / 0100 (příjmy)
č. ú.: 326801 / 0100 (výdaje)
IČ: 00298212

k bodu 2)
pracovní pozice

k bodu 3)
test
proporcionality /
výsledek

k bodu 4)
platový
test /
výsledek

všichni zaměstnanci bytového
podniku
vedení města, ředitelů
příspěvkových organizací,
vedoucího úřadu a vedoucích
úředníků MěÚ Nový Jičín

jednotlivé funkce na bytovém
odboru
odměny vedoucím
tajemník, vedoucí odboru
pracovník odboru správních
činností
vedoucí oddělení majetku a
komunálního hospodářství MěÚ
Nový Jičín

ÚŘEDNÍ DNY A HODINY
Po, ST 08:00 – 11:00
12:00 – 17:00 hod.
Út, Čt
08:00 – 11:00
12:00 – 15:00 hod.
Pá
08:00 – 11:00
pouze pro objednané
pokladna a podatelna bez objednání

Ano / odmítnuto

http://www.novy-jicin.cz
ID DS: ywmb4nc
e-podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz
tel. ústředna: 556 768 222, fax: 556 768 289

k bodu 1)
rok
počet

2018
2019

údaje poskytnuty/
odmítnuty

0
0

Mgr. Zdeněk Petroš v.r.
vedoucí odboru organizačního

k bodu 2)
pracovní pozice

k bodu 3)
test
proporcionality /
výsledek

k bodu 4)
platový
test /
výsledek

