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Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - č. 2/2018
Dne 2.8.2018 jsme od Vás obdrželi žádost č.j. 1002/2018 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999
Sb., ve věci poskytnutí následujících informací:
1. Vlastní Vaše obec les
Odpověď: Obec Kujavy les nevlastní.
2. V případě, že ano – zajišťujete péči o les a související práce dodavatelsky nebo vlastními
pracovníky
Odpověď: Jelikož obec Kujavy nevlastní les, otázka se nás netýká.
3. V případě vlastních pracovníků – do jaké platové třídy jsou zařazení a jaké je zařazení dle
katalogu prací ve veřejných službách a správě
Odpověď: Jelikož obec Kujavy nevlastní les, otázka se nás netýká.
4. Jakým způsobem zajišťujete péči o vzhled obce a veřejnou zeleň /par. 3745/ a komunální
služby /par. 3639/ - dodavatelsky nebo zaměstnanci
Odpověď: Péči o vzhled obce a veřejnou zeleň a komunální služby zajišťujeme zaměstnanci.
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5. Pokud zaměstnanci – využíváte možnost zaměstnávat uchazeče o zaměstnání v evidenci úřadu
práce /veřejně-prospěšné práce/
Odpověď: Možnost zaměstnávat uchazeče o zaměstnání v evidenci úřadu práce využíváme, jelikož
patříme mezi obce s vyšším % nezaměstnanosti.
6. V případě zaměstnanců – v jaké platové třídě jsou zařazeni a jejich zařazení dle katalogu prací
ve veřejných službách a správě
Odpověď: Zaměstnance máme zařazeny do dvou kategorií:
- zedník, domovník, dělník čištění města – 6. platová třída,
- uklízeč veřejných prostranství – 2. platová třída.
7. Celková vynaložená částka z rozpočtu obce na mzdy na par. 3745 a par. 3639 za rok 2017 včetně
povinných odvodů
Odpověď: Celková částka na par. 3745 je 1.451.230,-Kč a na par. 3639 je 330.773,- Kč.
Některé Vámi požadované údaje lze vyhledat ve výkaze FIN k 31.12.2017, který je součástí závěrečného
účtu obce Kujavy za rok 2017, který je zveřejněn na webových stránkách obce Kujavy.
S pozdravem
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