
 
Spolek „Za lepší Vedrovice“ 
Vedrovice 62 
671 75 Vedrovice 
 
MŠ a ZŠ Vedrovice, příspěvková organizace 
Vedrovice 325 
671 75 Loděnice 
                                                                                                                       Vedrovice, 21. 7. 2020 
                                                                                                                            
     Věc: Žádost o poskytnutí informace (dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu  
k informacím) 
Dobrý den, 
žádáme Vás tímto o poskytnutí informace týkající se vyplacených mzdových prostředků za celý 
rok 2018 ve Vaší organizaci - Mateřské školy a Základní školy Vedrovice  - dle výkazu  
P1-04: 
Konkrétně se jedná o tyto informace: 

1.  
a) Jaká byla celková výše platů vyplacených zaměstnancům celkem, tj. výše platů 

hrazených ze státního rozpočtu včetně ESF, z doplňkové činnosti, z fondu odměn, 
z ostatních zdrojů, na kofinancování ESF, tj. celková výše v řádku 0107, sloupec C, za 
všechny zaměstnance za celý rok 2018? 

b) Jaká byla celková výše platů vyplacených zaměstnancům celkem jen ze státního 
rozpočtu vč. ESF, tj. celková výše platů v řádku 0108, sloupec C, za všechny 
zaměstnance za celý rok 2018? 

c) Jaká byla celková výše platů vyplacených zaměstnancům celkem jen z doplňkové 
činnosti, tj. celková výše platů v řádku 0118, sloupec C, za všechny zaměstnance za 
celý rok 2018? 

d) Jaká byla celková výše platů vyplacených zaměstnancům celkem jen z fondu odměn, 
tj. celková výše platů v řádku 0119, sloupec C, za všechny zaměstnance za celý rok 
2018? 

e) Jaká byla celková výše platů vyplacených zaměstnancům celkem jen z ostatních 
zdrojů, tj. celková výše platů v řádku 0120, sloupec C, za všechny zaměstnance za celý 
rok 2018? 

f) Jaká byla celková výše platů vyplacených zaměstnancům celkem jen na kofinancování 
ESF,  tj. celková výše platů v řádku 0132, sloupec C, za všechny zaměstnance za celý 
rok 2018? 

2. A obdobně informace jen za ostatní platby za provedenou práci: 
 
         a)    Jaká byla celková výše platů vyplacených zaměstnancům na ostatní platby za   
                 provedenou práci, v řádku 0121, sloupec C? 
          b)   Jaká byla celková výše platů vyplacených zaměstnancům na ostatní platby za          
                provedenou práci jen ze státního rozpočtu vč. ESF, v řádku 0122, sloupec C? 
          c)   Jaká byla celková výše platů vyplacených zaměstnancům na ostatní platby za  



                provedenou práci jen z doplňkové činnosti, v řádku 0127, sloupec C? 
          d)   Jaká byla celková výše platů vyplacených zaměstnancům na ostatní platby za  
                 provedenou práci jen z ostatních zdrojů, v řádku 0128, sloupec C? 
          e)   Jaká byla celková výše platů vyplacených zaměstnancům na ostatní platby za  
                 provedenou práci jen na kofinancování ESF, v řádku 0133, sloupec C? 
 
 
     Tyto informace požadujeme sdělit datovou schránkou na adresu spolku „Za lepší 
Vedrovice“, Vedrovice 62, 671 75 Vedrovice.  
     Děkujeme za vyřízení.  
      
     Tímto dáváme na vědomí, že souhlasíme s uvedením jména spolku při zveřejnění žádosti o 
poskytnutí informace. 
 
                           S pozdravem         
                                                                                          Tomáš Havlíček, předseda spolku 
                                                                                                       dat. nar. 25. 10. 1971 


