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Vážený pane,

dne 19.8.2020 jsme obdrželi Vaší žádost o poskytnutí informace:
Dobrý den,

v souladu se zákonem č. 106 žádám o informace, na které mi nebylo
odpovězeno v rámci předchozího dotazu - dovolená starosty.

Citujeme z vyjádření personalistky Be. Dagmar Posoldove z odboru platového
a personál/libo Magistrátu města Ostravy: „V roce 2019 čerpal pan starosta
dovolenou v délce 48 dnů. Nejedná se však o přečerpanou dovolenou, nebo
dovolenou navíc, nýbrž o dovolenou, která mu byla převedena z roku 2018,
kde mu na ni vznikl nárok ——viz § 8 l a, odst. 5 Zákona o obcích."
Moje dotazy zní :
— Kolik dnů dovolené vyčerpal starosta v roce 2018?
24

- Kolik dovolené nevyčerpal, respektive kolik bylo převedeno do roku 2019?

11
- Kdy převedenou dovolenou starotosta v roce 2019 prokazatělně čerpal, čili
kdy převedenou dovolenou PLNE vyčerpal a ve kterých dnech.
Viz přílohu odpovědi paní Bc. Posoldovc níže.
- Byl v době dovolené na úřadě zástup, respektive byla na úřadě
místostarostka? Jedná se o rok a období (dovolená starosty V Australii),
kdy se rozhodovalo o dotaci školky a starosta měl mít domluven zástup, ve
kterých dnech byla na úřadě místostarostka, když byl starosta na dovolené.
Ano.
Pokud nechápete tento dotaz (pro celý rok 2019), rád ho upřesním. Zajímá
mě, ve kterých dnech dovolené starosty byl a nebyl zástup na úřadě.
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0 odpověď jsme požádali odbor platový a personální Bc. Dagmar Posoldovou z Magistrátu
města Ostravy:

„ V příloze Vám zasílám podrobný přehled čerpání dovolené pana starosty za roky 2018, 2019 a 2020. Vypsala
jsem Vám i nároky na dovolenou v jednotlivých letech a čerpání. V roce 2019 čerpal pan starosta dovolenou
mu
v délce 48 dnů. Nejedná se však o přečerpanou dovolenou, nebo dovolenou navíc, nýbrž o dovolenou, která
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S pozdravem

Přílohy: Dle textu

Ing. Jan Socha
tajemník UMOb
Hrabová
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