Město Police nad Metují
tajemník
Masarykovo náměstí 98, PSČ 549 54

Vážený pan
Jaroslav MAZAČ
Žďárská 302

549 54 POLICE NAD METUJÍ
Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

2014/2917

Vyřizuje / tel.

V Polici nad Metují, dne

Ing. Pohner / 728986341

30. června 2014

Věc: Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Město Police nad Metují obdrželo dne 23. 6. 2014 Váš dopis zastupitelům, v jehož závěru požadujete
poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů. Konkrétně, kolik lidí a na jaké úvazky je celkem zaměstnáno v CKV Pellyho domy a jaké byly jejich
skutečně odpracované hodiny za květen 2014.
K Vašemu dotazu uvádím následující:
K 1. květnu 2014 je v organizační složce města Police nad Metují Centrum kultury a vzdělávání Pellyho
domy zaměstnáno 6 osob v trvalém pracovním poměru, a to:
vedoucí CKV Pellyho domy
pracovník infocentra
uklízečka, šatnářka, pokladní …
vedoucí Muzea papírových modelů
sport. referent, správce sportovišť
kulturní referent, správce divadla,
MPM a Pellyho domů

Jana Rutarová, DiS
Leona Peterková
Marie Beranová
Martina Váňová
Martin Balák
Kamil Hušek

-

plný pracovní úvazek
0,8 pracovního úvazku
0,8 pracovního úvazku
plný pracovní úvazek
plný pracovní úvazek
plný pracovní úvazek

Dále má město Police nad Metují pro oblast kultury a sportu uzavřenu řadu pracovních dohod na různé
činnosti přesahující časové nebo odborné možnosti stálých zaměstnanců, jako např. pomocná obsluha
informačního centra, zajišťování provozu terasy Pellyho domů, požární dozor v Pellyho domech, zajišťování
provozu šaten, kiosku a pokladny v divadle, technické práce v divadle, promítání filmů, pokladní a dozor v
Muzeu papírových modelů, příprava expozice a čištění modelů MPM, výkon funkce člena Rady MPM, dozor na
víceúčelovém sportovišti, vedení tenisového kurzu, vedení kronik…
Odpracované hodiny zaměstnanců CKV Pellyho domy v květnu 2014:
vedoucí CKV Pellyho domy
pracovník infocentra
uklízečka, šatnářka, pokladní …
vedoucí Muzea papírových modelů
sport. referent, správce sportovišť
kulturní referent, správce divadla,
MPM a Pellyho domů

Jana Rutarová, DiS
Leona Peterková
Marie Beranová
Martina Váňová
Martin Balák
Kamil Hušek

-

176
135
176
226
176
176

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

S pozdravem
Ing. Pavel Pohner
tajemník
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