
MĚSTO VELTRUSY
Městský úřad Veltrusy
Palackého 9
277 46 Veltrusy

Číslo jednací: MUV-1032/2018/NFo 
Datum: 08.03.2018
Spisová značka: InfZ 106/1999 Sb., - 2018
Vyřizuje: Nikola Formanová
Tel: 317070291
E-mail: asistentka@veltrusy.cz
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Věc: Vyřízení žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Veltrusy jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v návaznosti na rozhodnutí Krajského úřadu 
Středočeského kraje, Odboru legislativně právního, ze dne 21. února 2018, sp. zn. CZ_027069/2018/KUSK, č. 
j. 027069/2018/KUSK, a s přihlédnutím k ustanovení § 14 a 16a odst. 6 písm. b) InfZ, k žádosti  

, datum narození , adresa , , ze dne 21. 12. 2017, ve znění

„Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Žádost se týká výzvy 033 pro územní samosprávné celky z ESF operační program zaměstnanost, projekt 
Moderní a otevřený úřad Veltrusy, registrační číslo projektu CZ 03.4.74/0.0/0.0/16 033/0002989.

1)         Osoba odpovědná za obsazení funkce manažera projektu, pracovní smlouva či dohoda o pracovní 
činnosti na tuto pozici.

2)         Pracovní výkaz manažera projektu od 1.3.2017 do 31.12.2017.

3)         Dle Vámi přislaných informací manažer projektu schvaluje a podepisuje výkazy evidence činnosti v 
projektu.

Dotaz se týká pracovního výkazu za listopad 2017 pro administrativní asistentku a zároveň analytičku 
-specialistku procesního modelování v jedné osobě, která odpracovala celkem 16,5 hod., za což jí byla 
vyplacena částka 9.553,-Kč, tj. 579,-Kč/hod.

Jaká je její hodinová sazba uvedená v dohodě o pracovní činnosti a v dodatku dpč, či měsíční plat.

4)         Dle informací z webu Moderní a otevřený úřad Veltrusy byla ukončena výběrová řízení na pozici 
odborný konzultant - mentor pro implementaci modelu CAF a odborný konzultant - mentor pro procesní 
modelování.

Prosím doložit zadání výběrových řízení, datum a místo zveřejnění a uvedení osoby zodpovědné za výběrové 
řízení.

5)         Z první zprávy o realizaci projektu vyplývá, že bude vyhlášena jedna veřejná zakázka na dodavatele 
odborných aktivit (nákup služeb) v hodnotě cca 2 429 560,- Kč. Kdo prosadil rozhodnutí o vypsání jedné 
veřejné zakázky.

6)         Kdo je zodpovědný za zadání vypracování první zprávy o realizaci projektu za částku 19.000,- Kč, 
vypracovanou Mgr. Janem Laštovkou.
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Požadované informace zašlete, prosím v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí žádosti na 
níže uvedenou adresu v elektronické podobě, případně prostřednictvím České pošty. Žadatel trvá na přímém 
poskytnutí všech požadovaných informací, a to i v případě, že byly již zveřejněny.“ (dále jen „Žádost“)

poskytuje následující informace a Žádost vyřizuje takto:

1. K bodu 1 Žádosti se uvádí:

Manažer projektu byl stanoven ve smyslu ustanovení § 103 a 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů.

2. K bodu 2 Žádosti se uvádí:

Pracovní výkaz manažera projektu není veden; funkce manažera projektu je funkcí čestnou bez nároku na 
finanční ohodnocení a pracovní výkaz není vyžadován ze strany poskytovatele veřejné dotace. 

3. K bodu 3 Žádosti Městský úřad Veltrusy uvádí:

Bod 3 Žádosti se podle ustanovení § 15 odst. 1 a v souladu s ustanovením §  8a a § 11 odst. 1 písm. a) InfZ, 

o d m í t á

neboť se jedná o informaci, která s ohledem na uvedená ustanovení InfZ, podléhá ochraně osobnosti, 
soukromí fyzické osoby a osobních údajů, jakož se i vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním 
předpisům povinného subjektu.

4. K bodu 4 Žádosti Městský úřad Veltrusy uvádí:

Ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 InfZ se uvádí, že požadovaná informace je v celém svém rozsahu dostupná 
na webovém portále http://veltrusy.imunis.cz/edeska/, který slouží jako úřední deska města Veltrusy pro 
dokumenty zveřejněné do 31. 12. 2017.

5. K bodu 5 Žádosti Městský úřad Veltrusy uvádí:

Bod 5 Žádosti se podle ustanovení § 15 odst. 1 a v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 ve spojení s § 3 odst. 3 
InfZ

o d m í t á

jelikož žádné takové rozhodnutí neexistuje a požadovaná informace ani ze žadatelem odkazované 
dokumentace nevyplývá. Žádost žadatele tak cílí na neexistující informaci, tj. informaci, kterou povinný 
subjekt nedisponuje, a jednalo by se o požadavek na vytvoření nové informace ve smyslu § 2 odst. 4 InfZ, dle
kterého se však povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření 
nových informací. Pro kompletnost Městský úřad Veltrusy odkazuje na ustanovení § 3 odst. 3 InfZ, dle 
kterého se informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, 
zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v 
elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního, tedy informace existující.

6. K bodu 6 Žádosti Městský úřad Veltrusy uvádí:

Zpráva o realizaci projektu Moderní a otevřený úřad Veltrusy byla uzavřená na základě objednávky Města 
Veltrusy.
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Poučení:

Proti rozhodnutí Městského úřadu Veltrusy v bodech 3 a 5, lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode 
dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje prostřednictvím Městského úřadu Veltrusy.  

Mgr. Filip Volák
starosta města
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