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dne 30. 8. 2019

Věc: žádost o informace
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás
tímto žádám o zpřístupnění následujících informací:
Informace o celkových mzdových nákladech na pracovníky státní památkové péče
spadající pod MÚ Kravaře, a to včetně počtu těchto pracovníků a jejich zařazení do
platových tříd. Výše zmíněné informace požaduji za časové období od 1. 1. 2018
do 31. 12. 2018.
Požadované informace mi prosím zašlete elektronicky do mojí datové schránky
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Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vážený pane,
kVaší žádosti doručené Městskému úřadu Kravaře dne 09. 09. 2019 o zpřístupnění
informací o celkových nákladech na pracovníky státní památkové péče, spadající pod MěÚ
Kravaře a to včetně těchto pracovníků a jejich zařazení do platových tříd v časovém období
od 01.01.2018 do 31.12.2018, Vám sdělujeme:
Městský úřad Kravaře, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonává a
organizuje státní památkovou péči ve stanoveném správním obvodu, t. j. obce Bolatice,
Chuchelná, Kobeřice, Kravaře, Rohov, Strahovice, Sudice, Štěpánkovice, Třebom.
Státní památková péče je s ohledem na rozsah správního obvodu a počet kulturních
památek zajišťována 1 pracovníkem s úvazkem 0,5 zařazeným do 9. platové tříd. Celkové
mzdové náklady za období od 01.01.2018 do 31.12.2018 činily 181.640 Kč.

Tímto považujeme Vaší žádost za vyřízenou.

-Jit Holeschová
pověřena výkonem činností tajemníka
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