MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA–KUNRATICE
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR HOSPODÁŘKO-SPRÁVNÍ

Naše čj.:

MC P-KU 02397/2021

V Praze dne:

10.08.2021

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 6.8.2021 byla Úřadu městské části Praha- Kunratice doručena Vaše žádost o poskytnutí informací
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., v níž žádáte o poskytnutí následujících informací:
1) Kopie dokumentů na základě kterých JUDr. Jaromír Štůsek vykonává činnost předsedy
přestupkové komise pro vaši městskou část.
V souladu s ustanovením § 6 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, Vás odkazuji na zveřejněnou informaci, kdy předmětný dokument
je veřejně přístupný na webových stránkách Městské části Praha-Kunratice – www. prahakunratice/smlouvy.
2) Informace o způsobu odměňování JUDr. Jaromíra Štůska za výkon činnosti předsedy
přestupkové komise vaší městské části a kopie dokumentů za základě kterých dochází k
odměňování JUDr. Jaromíra Štůska.
Způsob odměňování je stanoven ve smlouvě a Městská část Praha-Kunratice poskytuje
finanční plnění na základě vystavené faktury. Kopie dvou faktur zasílám přílohou.
3) Informace o dalších postech, které JUDr. Jaromír Štůsek ve vaší městské části zastává a kopie
dokumentů na základě kterých tyto vykonává, jakož kopie dokumentů za základě kterých
dochází k odměňování JUDr. Jaromíra Štůska za výkon činnosti na těchto postech, jsou-li
takové.
Další posty JUDr. Štůsek nezastává.
4) Informace, zda JUDr. Jaromír Štůsek poskytuje městské části právní služby jako advokát a
pokud ano, kopii smlouvy na základě které tyto služby poskytuje.
Neposkytuje.
5) Výši odměny poskytnuté JUDr. Jaromíru Štůskovi, jako advokátovi jednotlivě za roky 2020
2019.
0,-Kč
6) Výši odměny poskytnuté JUDr. Jaromíru Štůskovi, jako předsedovi přestupkové komise vaší
městské části jednotlivě za roky 2020, 2019.
Za rok 2019 poskytnuté plnění ve výši 290 400,-Kč
Za rok 2020 poskytnuté plnění ve výši 290 400,-Kč
7) Výši odměny poskytnuté JUDr. Jaromíru Štůskovi, za výkon činnosti na případných jiných
postech vaší městské části než předsedy přestupkové komise, jsou-li takové, jednotlivě za roky
2020,2019.
0,-Kč
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S pozdravem

Mgr. Ivana Šašková, MPA
tajemnice Úřadu MČ Praha-Kunratice

Příloha: kopie faktury za červen 2021
kopie faktury za květen 2021
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