HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAonsTR/w H mm mo Mrasm P mw

|\| | |\|\|l|l| |\| !| |IHI I I I| | MINI“| | | | | | |NH|I\

Odbor personální

MHMPXPCóLR73

Oddělení sekretariátu

.

.
Váš dopis zn./ze dne:

Vyřizuje/tel.:

27. 8. 2019

Mgr. Tamara Kam'ková

Č. j.:
MHMP 1782469/2019

236 003 236
Počet listů/přůoh: 2 /0

Sp. zn.:

Datum:

S-MHMP 1759307/2019

6. 9. 2019

Poskytnutí informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

dne 27. 8. 2019 obdržel Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „Magistrát“) Vaší žádost
o poskytnutí informace podle zákona č. [06/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Ian“), ve věci počtu zaměstnanců hlavního města
Prahy zařazených v Magistrátu hl. m. Prahy, resp. v určitých jeho složkách (dále jen .,žádost“).
V této žádosti Žádáte () poskytnutí následujících informací:
1.

Celkovýpočet všech zaměstnanců povinného subjektu k datu 30. 6. 2019.

2.

Počet :wněsrncmců povinného subjektuzařazených do odboru hospodaření s majetkem
k datu 30. 6. 2019.

3.

Počet zaměstnanců povinného subjektu zařazených do oddělení využití & Sprchy 012jek tů
k datu 30. 6. 2019.

K Vaší žádosti Vám sdělují následující informace:

1. Celkový počet všech zaměstnanců hlavního města Prahy zařazených do Magistrátu
hl. m. Prahy, kteří byli ke dni 30. 6. 2019 tzv. aktivně ve stavu (tj. mimo zaměstnance,

kteří byli např. na mateřské nebo rodičovské dovolené, dlouhodobě uvolněni pro výkon
funkce nebo v dlouhodobé pracovní neschopnosti trvající déle než 3 měsíce), ie 2111.
2.

Počet zaměstnanců povinného subjektu zařazených do odboru hospodaření
s majetkem Magistrátu, kteří byli ke dni 30. 6. 2019 tzv. aktivně ve stavu, ie 88.
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3.

Počet

zaměstnanců

povinného

subjektu zařazených do odboru hospodaře ní

s majetkem M agistrátu odděle ní využití správy obje ktů, kteří byli ke dni 30. 6. 2019
tzv. aktivně ve stavu, ie 25.

S pozdravem,

Ing. Petra Dede rová
ředitelka odboru personálního

podepsáno elektronicky
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