
Základní škola, OstravarPoruba, Porubská 832, příspěvková organizace

Porubská 12/832, Ostrava-Poruba, 708 00

Datová schránka: aquqwc

Žadatel:

íméno a příjmení:

Datum narození:

Adresa:

Dobrý den.

žádám podle zákona č. 106/1999 Sb., n svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí přehledu

mimořádných odměn, které za rok 2021 obdrželi všichni zaměstnanci povinného subjektu

vjednotlivých měsících příslušného roku. Přehled žádám v tabulkové formě, kde budou údaje seřazené

podle měsíců roku 2021: anonymizované označení jednotlivých zaměstnanců, výše mimořádné

odměny v KČ v konkrétním měsíci a' ke konkrétnímu zaměstnanci. Dále konečný so učet mimořádné

odměny u konkrétního anonymizovaného zaměstnance, aby bylo možno informace dále zpracovat.

Závěrem apeluji na dodržení lhůty 15 dní podle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu

k informacím.
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Základní škola, Ostrava›Poruba, Porubska' 832, příspěvková organizace,

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 427,

Porubská 832/12, Poruba, 708 OO Ostrava

Rozhodnutí odmítn uti žádosti

V 11.Ostravě dne 2. 2022

Č.j. ZS 832/2022/1090

Základní škola. Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace jako povinný subjekt rllo § 2

odst. 1 zákona ř o svobodném k VE znění106/1999 Sb., přistu pu informacím, pozdějších předpisů

(dále jen „Ian") rozhodla v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 lan o žádosti

ze dne 30.10. 2022 o informace Oposkytnutí

přehledu mimořádných odměn za rok 2021.

takto:

Žádost žadatele ze

dne 30. 10. 2022 rv: poskytnutí informace přehledu mimořádných odměn L4; rok 2021 se dle n :í

15 odst. 1 Ian odmítá.

Odůvodnění.

Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace obdržela dne 30. 10 2022

žádost 0 poskytnutí

informaci podle zákona 0 svobod ném přístupu k informacím, a to informace o přehledu

odměn za rok 2021.mimořádných

Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 83 2, příspěvková organizace odmítá sdělit tyto informace

z důvodu, že žádost není náležitě odůvodněna v žádosti není jakákoliv zmínka o účelu, kjakému

osobní ve v Čem tentomají být požadovan é údaje užity veřejném zájmu veřejný zájem spočívá

(nález Ústavního soudu ze 17. 10. 2017, sp. zn. IV. ÚS 1378/16).

S ohledem na výše uvedené rozhodla Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková

organizace tak, že žádost O poskytnutí přehledu mimořádných odměn ZB rok 2021 odmítla.

Poučení.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, p to ve lhůtě da 15 dnú ode dne doručení písemného

vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje

prostřednictvím Základní školy, Ostrava›Poruba, Porubská 832, příspěvkové organizace.
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