Úřad městské části Brno – Jehnice
Náměstí 3. Května 5, 621 00 Brno
V Brně dne 12. 2.2021

číslo jednací:

Dne 11. 1. 2021 byla doručena na ÚMČ Brno – Jehnice prostřednictví datové schránky žádost
o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. a dle § 82 zákona č. 128/2000 Sb..
Dne 13. 1. 2021 byla do datové schránky žadatele zaslána výzva k doplnění žádosti. Žadatel
neuvedl ve své žádosti datum narození. Na základě výzvy žadatel svoji žádost doplnil dne
1. 2. 2021.
ÚMČ Brno – Jehnice v bodech
1) Bankovní výpisy ze všech bankovních účtů MČ Brno – Jehnice za období od 1.1.2020 do
31.12.2020.
2) Bankovní výpisy ze všech bankovních účtů MČ Brno – Jehnice za období od 1.1.2019 do
31.12.2019.
4) Soupis dlouhodobého hmotného majetku, soupis nedokončeného majetku a soupis
dlouhodobého drobného hmotného majetku k 31.12.2020
poskytuje požadované informace v rozsahu 250 listů.
ÚMČ Brno – Jehnice s odvoláním na § 4a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. „(1) Je-li informace
poskytována na základě žádosti, poskytuje se ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o
poskytnutí informace, včetně k ní se vztahujících metadat, pokud tento zákon nestanoví jinak.
Povinný subjekt není povinen měnit formát nebo jazyk informace ani vytvářet k informaci
metadata, pokud by taková změna nebo vytvoření metadat byly pro povinný subjekt
nepřiměřenou zátěží; v tomto případě vyhoví povinný subjekt žádosti tím, že poskytne
informaci ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena. Pokud je požadovaná
informace součástí většího celku a její vynětí by bylo pro povinný subjekt nepřiměřenou
zátěží, poskytne povinný subjekt takový celek v souladu s tímto zákonem. Pokud je to možné s
přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu záznamu požadované informace, poskytne
povinný subjekt informaci v elektronické podobě.“ poskytuje informace odesláním na adresu
žadatele, jelikož jím požadované odeslání do datové schránky nebo na e-mail z důvodu
nepřiměřené zátěže.

3) Přehled mezd, respektive přehled platů všech zaměstnanců za období rok 2020

S ohledem na nařízení GDPR a zákon 110/2019 Sb. vám sdělujeme platovou třídu a platový
stupeň dle platného tarifu, dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., zaměstnanců za období roku
2020:
Zaměstnanec č. 1
Zaměstnanec č. 2
Zaměstnanec č. 3
Zaměstnanec č. 4

platová třída
platová třída
platová třída
platová třída

10
2
12
10

platový stupeň 12
platový stupeň 12
platový stupeň 10
platový stupeň 5

Mgr. Michal Jedlička
tajemník ÚMČ Brno – Jehnice

