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Poskytnutí informací
Dne 1. 4. 2020 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou žádáte o
poskytnutí těchto informací (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“):
Dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, vás
žádáme o sdělení informací, tj. doplnění níže uvedené tabulky:
Leden 2020

Únor 2020

Počet zaměstnanců úřadu
Celkový počet odpracovaných hodin
Souhrn superhrubých mezd
Počet zaměstnanců využívající home office
Celkový počet hodin v režimu home office
Počet zaměstnanců samosprávného celku
Celkový počet odpracovaných hodin
Souhrn superhrubých mezd
Počet zaměstnanců využívající home office
Celkový počet hodin v režimu home office
Počet zastupitelů
Celkově vyplacené odměny zastupitelům

Informace prosíme poskytnout elektronickou cestou na adresu xxxxxxxxx
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Březen 2020

K předmětné žádosti o informace Vám sdělujeme následující:
Leden 2020

Únor 2020

Březen 2020

Počet zaměstnanců úřadu*

0

0

0

Celkový počet odpracovaných hodin

0

0

0

Souhrn superhrubých mezd

0

0

0

Počet zaměstnanců využívající home office

0

0

0

Celkový počet hodin v režimu home office

0

0

0

247

249

250

37 595

34 208

34 412

Souhrn superhrubých mezd

11 427 858,-

11 201 736,-

11 041 176,-

Souhrn hrubých mezd**

8 541 000,-

8 372 000,-

8 252 000,-

2

2

29

Celkový počet hodin v režimu home office

129

192

1 398

Počet zastupitelů

27

27

27

475 989,-

475 989,-

473 989,-

Počet zaměstnanců samosprávného celku
Celkový počet odpracovaných hodin

Počet zaměstnanců využívající home office***

Celkově vyplacené odměny zastupitelům****

* všichni zaměstnanci města Kroměříže (ať už zařazení v městském úřadu či nikoliv) jsou zaměstnanci města, tj.
územního samosprávného celku, nikoli úřadu
** vzhledem k tomu, že pojem „superhrubá mzda“, která slouží k daňovým účelům, nevypovídá o příjmu
zaměstnanců, uvádíme pro zamezení zkreslení informací souhrn tzv. hrubých mezd (pozn. zaměstnanci veřejné
správy jsou v souladu se zákoníkem práce odměňováni platem)
*** zaměstnanci využívají možnost tzv. práce z domova ve střídavém režimu v souladu s mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví
**** jedná se o souhrn měsíčních odměn všech členů Zastupitelstva města Kroměříže (uvolněných i neuvolněných)
tzv. v hrubém

Mgr. Petra Svačinová
právník úřadu
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