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Magistrát města PardubiC

Pemštýmské náměstí l

630 21 Pardubice

Jako Povinný

Žadatel:

Dbl nar :

Byďlištč: ,

V Karlových Vh 5.9.2018

Věc : žádost o infi µx!le zákona č. 106/1999 Sb.

Podk.§ líodst. l zákom č. 106'1999 Sb. podávám žádost o poskytnutí informaci týkajicich
se statutárního města Pardubice.

i»txý den.

obnmm sc na vás s žádost o poskytnuti informaci:

- o počtu zmnčstnanců úřadů jednotlivých Městských čásu' (nejménčlnejvice)
- o počtu 7aměstnanců Magistrátu
- o počtu zastupitelů MČ (ngmCnč/nejvice)
- o počtu zastupitelů Magistrátu
- o orientační náklad na samosµávu provozu jedné MČ o cca 8-lOtis. obyvatel ( jaké

jsou náklady na energie. jaké jsou náklady na mzdy " pKyvinné odvody. náklady na
provoz auL technických zařízeni, HW. SW, nájem NP ?

..... yýčet nemusí být exaktní. (yrientačni, hledám nčjakc srovnáni s jinými obcemi s cca
50AJOO obyvateli

Nčkolik let se zabývám tím. proč Kadovy Vary nejsou členěny na MČ. zejména proto. že
Vnithii lázeňské Umní je úplně jiný svět, IEŽ ostatní obytné či smíšené zóny. Byl .jsem kdysi
navrbovatelem. aby v zákonu o obcích byly Kadovy Vary stuutámim mčstem. Omlouvám sc
za vyvolanou administmivu.
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Bydlištč : , , , :do datové schránky fýz osKm'
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Křížková Gabriela

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Dobrý den,
Zasílám požadované:

Křížková Gabriela
18. září 2018 9:21
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Poskytnuti informací podle zákona č. 106/1999 Sb. . ,

Počet zaměstnanců Městského obvodu Pardubice l: 37

- 14 úředníků, 6 neúředníků a 17 zaměstnanců - údržba, pracovni skupina, zahradnice, park (údržba veřejné
zeleně a prostranství, městského mobiliáře ...)

Počet zastupitelů Městského obvodu Pardubice l: 15

- 1 uvolněný (starosta), 14 neuvolněných

Náklady na provoz samosprávy neuvádíme, jelikož Městský obvod Pardubice l má cca 20 tisíc obyvatel a nejsme
adekvátním vzorkem.

Hezký den

Ing. Gabriela Křížková
Tajemnice Úřadu městského obvodu Pardubice I
U Divadla 828
530 02 Pardubice
Mobil: 737 276 380
Tel.: 466 046 007
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