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Věc: odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 10.06. 2020 v souladu se zákonem
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 k žádosti o poskytnutí informací o výši platů konkrétních zaměstnanců, tam se jedná
o informaci známou, tedy přesná výše platu již vyplývá z určitého právního předpisu
(ať již pevnou částkou, nebo jednoznačnou metodikou výpočtu na základě předem
stanovených hledisek). Tj. u zaměstnanců je postupováno v souladu s Nařízením vlády č.
300/2019 Sb. ze dne 4. listopadu 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve
znění pozdějších předpisů, které nabylo účinnosti dnem 01.01. 2020
( vždy dle platného Nařízení vlády ) a v případě ředitele organizace se plat řídí platnými
Usneseními Rady MČ Brno-Vinohrady týkající se stanovením platu.
V případě stálých zaměstnanců v počtu 4 osob se nejedná o zaměstnance vybavené
podstatným oprávněním, nebo vlivem ve spojitosti s nakládáním s veřejnými prostředky pak v
zásadě postačují souhrnné informace (vč. souhrnu částek vynaložených na odměňování) a
nikoliv další osobní údaje.
 tábory - příměstské a pobytové tábory pro děti 2019
8.- 12. 7. 2019 ve světě pohybu
Tábor pro děti od 6 do 12 let, vyzkoušíte si svoji rychlost, obratnost, odvahu
19.- 23. 8. 2019 - umění recyklace
Tábor pro děti od 6 do 12 let a jejich šikovné ručičky
26.- 30. 8. 2019 - za pirátským pokladem
Tábor pro děti od 4 do 7 let, vydáme se na vzdálený ostrov za pokladem
výtvarné tábory
22.- 26. 7. 2019
29. 7.- 2. 8. 2019 Děti od 7 let si pod vedením zkušené lektorky vyzkoušejí mnoho
výtvarných technik... Program byl připraven každý den od 8.00 do 16.00 hodin
13.7.-19.7.2020 - pobytový tábor pro děti od 7 let - Rekreační a turistické středisko Jalovec,
Číchov- od rolníka ke králi
12.8.-16.8. 2020 - pobytový minitábor – hotel Riviéra Jedovnice - Čtyřlístek se vrací aneb
ztratila se Fifinka


exkurze - žádné exkurze v daném období neproběhly



Velikonoce - žádné výdaje v této kapitole nejsou zařazeny



příloha - požadované položky účtové osnovy ( rozbor jednotlivých položek
dle požadovaného rozpisu )
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