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Nikola Formanová
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asistentka@veltrusy.cz

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 'nformac'm, ve zněn"
pozdějších předpisů
Městský úřad Veltrusy, jako povinný subjekt podle § 2 odst. l) zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,lnfZ") posoudil žádost, kterou obdržel dne 27. 11. 2017, v niž se
, bytem
, s odvolánim na lnfZ domáhá níže uvedených
informací. Protože žádost splňovala požadavky kladené v lnfZ, § 14 odst. 2, a protože požadované informace
nepodléhají žádnému omezeni definovaných v lnfZ
poskytuje informaci podle § 14 odst 5 lnfZ

l.

Na Váš dotaz: ,,jaké jsou jednotlivé vyplacené odměny všech členů rea/izačnlho týmu esf do 30. 11. 2017 a
jaká práce byla za tyto odměny odvedena?", Vám sdělujeme, že Finanční manažerka obdržela za srpen 16.100
kč, za září 7.000 kč, za říjen 6.500 kč a za listopad 7.000 kč. odborný garant CAF obdržel za záři 12.637 KČ, za
říjen 22.300 kč a za listopad 22.300 KČ. Administrativní asistentka a zároveň analytička - specialistka
procesního modelováni obdržela za září 4.440 kč, za říjen 7.215 kč a za listopad 9.553 KČ. IT Specalista obdržel
za červen 520 KČ, za záři 260 kč, za říjen 910 kč a za listopad 520 kč. odborný konzultant - mentor pro
implementaci modelu CAF obdržel za záři 4.400 kč, za říjen 12.400 kč a za listopad 3.600 kč. odborný
konzultant - mentor pro procesní modelování obdržel za záři 6.800 kč, za říjen 9.600 kč a za listopad 6.400 KČ.
Manažerem projektu je uvolněný zastupitel, který smi mít z |egis|ativnich důvodů pouze odměnu za výkon
funkce. Tyto Částky jsou hrubým příjmem před odečtením povinných srážek. V příloze Vám posíláme výkazy
evidence činnosti" v projektu esf ,,Moderní a otevřený úřad" jednotlivých zaměstnanců a dodáváme, že ve
výkazech činnosti" jsou údaje z důvodu ochrany osobních údajů anonymizované.

2.

Na Váš dotaz: ,,jaké jsou zakázky za služby, včetně faktur za uskutečněné služby, bez výběrových ř/zenl, které se
týkají projektu ESF ,,Moderní a otevřený úřad Ve/trusy?': Vám sdělujeme, že proběhla jedna služba včetně
řádné objednávky plně v souladu s pravidly pro příjemce dotace a jejím předmětem je zpracování první
zprávy o realizaci projektu Moderní a otevřený úřad Veltrusy. Fakturu Vám posíláme v příloze.

S pozdravem a přáním hezkého dne

,L

'L~1 '>Z:,

Mgr. Filip Volák
starosta

,
Přdohy:
- Evidence činností v projektu Moderní a otevřený úřad Veltrusy
- Faktura za zpracováni první zprávy o realizaci projektu Moderní a otevřený úřad Veltrusy
Url: www,veltrusy.cz
Bankovní spojeni: 460025399/0800

E-mail:podatelna@veItrusy.cz
IČO: 00237272

OS: yn2bwnn
jednoznačný identifikátor: MUVZ3QJV8EX
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