Dobrý den,
toto je žádost o informace podle zák. č.106/1999 Sb. a povinným subjektem Knihovna a Muzeum Aš,
příspěvková organizace.
Táži se Vás na tyto konkrétní informace:
a) platy a odměny členů statutárního a případně, existuje-li, kontrolního (dozorčího) orgánu ve formátu
- jméno a příjmení
- odměna a nebo plat za jednotlivé měsíce roku 2020 (v Kč)
+prosím také informace o tom, kolik hodin práce vykázali jednotliví členové orgánů v tom kterém měsíci
b) má povinný subjekt ve vlastnictví nějaký objekt, který lze využívat k rekreačním pobytům, např. chatu,
penzion, hotel atp.? využívají jej i členové zmíněných orgánů?
Děkuji a s pozdravem
Jakub Soldán, žadatel

Knihovna a Muzeum Aš, příspěvková organizace, Hlavní 239/23, 352 01 Aš
IČ: 709 40 479, tel.: 354 525 264

Jakub Soldán
Linhartova 192
Ruda nad Moravou

Naše sp. zn.:
KaM/21/00/12/red

Číslo jed. spisu
ÚT/1594/2021

Číslo jed. dokumentu
MUAS/10279/2021/ÚT

Aš
13. 4. 2021

Sdělení
Knihovna a Muzeum Aš, příspěvková organizace obdržela dne 1.2.2021 pod sp. zn. KaM/21/00/12/red
žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
K jednotlivým bodům Vaší žádosti uvádím následující:
a) platy a odměny členů statutárního a případně, existuje-li, kontrolního (dozorčího) orgánu ve formátu
- jméno a příjmení
- odměna anebo plat za jednotlivé měsíce roku 2020 (v Kč)
+prosím také informace o tom, kolik hodin práce vykázali jednotliví členové orgánů v tom kterém
měsíci
Jitce Zelinkové je, jako ředitelce organizace, je vyplácen hrubý měsíční plat v Kč:
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Plat ve výši

b) má povinný subjekt ve vlastnictví nějaký objekt, který lze využívat k rekreačním pobytům, např.
chatu, penzion, hotel atp.? Využívají jej členové zmíněných orgánů?
Povinný subjekt nevlastní žádný objekt, který lze využívat k rekreačním pobytům.

Za Knihovnu a Muzeum Aš
Naděžda Zvěřinová – zástupce ředitele

Za správnost zodpovídá: Naděžda Zvěřinová

