
Obecní úřad Narysov
N arysov čp.76
261 01 Příbram

13.6.2022

věc: Žádost o poskytnuti informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,

Žadatel:

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších přepisů, se na Vás obracím se žádostí o poskytnutiinformace:

žádám o sdělenIsouhrnné výše objemu mzdových prostředků připadajÍcÍch na zaměstnance
obce.

Žádám o sděleni, kolik má obec Narysov zaměstnanců.

Žádám o sdělenívýše výdajů na Činnost obecního úřadu Narysov.



Obec Narysov
Narysov č. 76
261 01 Příbram

Narysov 8.července 2022

Váš dopis č.j.:
Ze dne: 14. 6. 2022
Spisová zn. č.:
Naše č.j.: NA 2022/211
Vyřizuje: místostarosta

Věc: Odpověď' na žádost o poskytnuti informace dle zákona 106/1999 Sb.

Na základě Vaší žádosti o informace dle zák.106/199 sb. zaslané našemu úřadu
dne 14. 6. 2022 odpovídáme takto:

· žádost o sdělení kolik má obec Narysov zaměstnanců
· obec nemá žádné zaměstnance se smlouvou o pracovním poměru.

Aktivních dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. dohoda
o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti) je k dnešnímu dni
12.

· žádost o sdělení souhrnné výše objemu mzdových prostředků připadajících
na zaměstnance obce

· nespecifikoval jste období, za které vás objem mzdových prostředků
zajímá. v rozpočtu na rok 2022, v položce ostatních osobních výdajů je
pro uvedené smlouvy plánováno schváleno 153750 KČ.

· žádost o sděleni výše výdajů na činnost obecního úřadu Narysov
· činnost obecního úřadu není specifikována jako sledovaný paragraf ani

položka rozpočtu. Mohu Vás tedy pouze odkázat na stránky
ministerstva financí kde najdete rozpočet obce i jeho čerpáni podle
různých parametrů:

https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-iednotka/00662895/

Pro urychleni komunikace prosím sdělte, zda je možno vám odpovědi, či požadavky na
úhradu nákladů apod. zaslat e-mailem, či IS DS.
Děkuji

S pozdravem. l'
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mobil: 602309686
ID DS: z5rbyug
e-mail: obec@narVSQv.cz
web: www.näŕYsov.cz

lČ: 00662895
bankovní spojeni:
KB a.s., pobočka Příbram
Č. ú: 46025211/0100
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