Obec Losiná
Losiná 11, 332 04, Nezvěstice, okr. Plzeň-město

Petr Březina – APB Plzeň
Ing. Pavel Hrouda
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332 04 NEZVĚSTICE
Č. j. :
OU/1112/2014
Dne :
19.6.2014
Vyřizuje / telefon: Věra Lišková / 377916216

Vaše zn./dne :

_

_

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Obec Losiná obdržela dne 6.6.2014 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn, včetně souvisejících zákonů a předpisů
(dále jen zákon), v níž požadujete
1. poskytnutí informace o způsobu vyhlášení výběrové řízení pro uzavřenou smlouvu o
dílo č. OU/1300/2012 a č. 034/12/0211/1 (oprava místní komunikace a prodloužení
vodovodu a kanalizace).
2. poskytnutí přístupu do archivu obce k osobní prohlídce dokumentů - archivovaných
nabídek výběrového řízení pro uzavřenou smlouvu o dílo č. OU/1300/2012 a č.
034/12/0211/1 (oprava místní komunikace a prodloužení vodovodu a kanalizace).
3. poskytnutí informace o počtu zaměstnanců OÚ Losiná, jejich pracovní náplni a
platovém ohodnocení.

K Vaší žádosti uvádíme následující.
1. Výběrové řízení pro uzavřenou smlouvu o dílo č. OU/1300/2012 a č. 034/12/0211/1
(oprava místní komunikace a prodloužení vodovodu a kanalizace) bylo vyhlášeno
přímým oslovením 5 dodavatelů dne 31.8.2012 a zároveň bylo zveřejněno na úřední
desce obce dne 30.8.2012.
2. Na Vaši žádost o umožnění osobního přístupu k dokumentům výběrového řízení
uloženým v archivu obce Vám sdělujeme, že zákon o svobodném přístupu
k informacím neumožňuje nahlížení do spisu.
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3. Požadovaná informace o počtu zaměstnanců obce, jejich pracovní náplni a platovém
ohodnocení:
Obec Losiná zaměstnává
a) zaměstnance na hlavní pracovní poměr 3 osoby
- hlavní účetní – rozpočtář - úředník obce (úvazek 40 hodin týdně)
- administrativní pracovník – pokladní obce – mzdová účetní (úvazek 25 hodin
týdně)
- pracovník na údržbu veřejné zeleně, majetku obce, hřbitova apod. (úvazek
40 hodin týdně)
b) zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti 2 osoby
- uklízečka OÚ (úvazek 10 hodin týdně)
- pracovník pro pomocné práce údržba veřejné zeleně, hřbitova apod.
(nepravidelný úvazek)
c) zaměstnance na dohodu o vykonání práce 5 osob
- vedení kroniky a vydávání místního časopisu (úvazek 9 hodin měsíčně)
- úklid kulturního domu (nepravidelný úvazek)
- správce kulturního domu (nepravidelný úvazek)
- úklid okolí požární nádrže v letních měsících (nepravidelný úvazek)
- kontrola a vedení provozní evidence plynových kotlů (nepravidelný úvazek)
d) v případě potřeby sjednává obec na jednorázové práce a brigádnickou činnost
studentů dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti
Pracovní náplň zaměstnanců a platové ohodnocení:
Hlavní účetní – rozpočtář – úředník obce
- přihlašování k trvalému pobytu
- vedení evidence obyvatel
- rozhodování o zrušení trvalého pobytu
- přidělování čísla popisného a evidenčního
- legalizace a vidimace - ověřování podpisů a listin
- správa agendy Czech POINTU
- vedení správních registrů a evidencí
- správa agendy datové schránky
- povolování výherních hracích přístrojů
- správa a vymáhání místních poplatků
- pokladna
- správa internetových stránek obce
- kontrola čerpání poskytnutých dotací a příspěvků obcí jiným subjektům
- kontrola příspěvkových organizací a organizačních složek obce
- finanční účetnictví, výpočet cestovních náhrad
- evidence majetku obce
- inventarizace majetku a závazků obce
- hlavní účetní
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mzdové účetnictví a personalistika
správce rozpočtu
spisová služba, podatelna a výpravna
statistické výkaznictví – podklady, výkazy ČSÚ a jiné
zpracování návrhů vnitřních předpisů, obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
vedení elektronické úřední desky
povolování kácení stromů
poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím
- pořizování zápisů zastupitelstva obce
- evidence usnesení zastupitelstva obce
- zajišťování běžné agendy
úvazek 40 hodin týdně, platové ohodnocení podle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a podle
Nařízení vlády č. 222/2010Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném
znění, platová třída 9
-

administrativní pracovník – pokladní obce – mzdová účetní
- pokladna
- spisová služba, podatelna
- předarchivní správa dokumentů
- archivace dokumentů, skartační řízení
- správa hřbitova – smlouvy, platby nájmů
- výpočet cestovních náhrad
- správa klasické úřední desky
- evidence smluv
- evidence žádostí, stížností a rozhodnutí
- evidence vydaných obecně závazných vyhlášek, nařízení obce a směrnic
- péče o občanské záležitosti a kulturu
- administrace agendy BOZP
- mzdové účetnictví a personalistika
- zajišťování běžné agendy
úvazek 25 hodin týdně, platové ohodnocení podle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a podle
Nařízení vlády č. 222/2010Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném
znění, platová třída 8
pracovník na údržbu veřejné zeleně, majetku obce, hřbitova apod.
- domovník – údržbářské, zahradnické, zednické a zámečnické práce
- provozář – údržba sportovišť a jiných objektů
- řidič silničních motorových vozidel do 3,5 t, jejich údržba a běžné opravy
- zahradník – základní odborné práce malou mechanizací, údržba veřejné zeleně
- opravář – běžné opravy malotraktorů, strojů, nářadí a zařízení
- silničář - ruční zemní práce při úpravě terénu, výkop struh
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úvazek 40 hodin týdně, platové ohodnocení podle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a podle
Nařízení vlády č. 222/2010Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném
znění, platová třída 4
úklidové práce
- běžný úklid, zametání, vytírání, úklid vysavačem, utírání prachu, větrání místností,
vynášení odpadků, čištění nábytku a zařízení včetně osvětlovacích těles
- čištění, úklid a dezinfekce sociálních zařízení
- čištění oken
úvazek 10 hodin týdně, platové ohodnocení podle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a podle
Nařízení vlády č. 222/2010Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném
znění, platová třída 3
správce kulturního domu
- ovládání termostatu topení při akcích na sále KD
- správa budovy
nepravidelný úvazek, platové ohodnocení hodinovou mzdou
vedení kroniky
- vytváření kroniky obce – zápisy jsou předkládány obci ke schválení
úvazek 3 hodiny měsíčně, platové ohodnocení hodinovou mzdou
vydávání místního časopisu
- tvorba místního časopisu Losiňáček 1x měsíčně ve spolupráci s obcí
úvazek 6 hodin měsíčně, platové ohodnocení hodinovou mzdou
kontrola a vedení provozní evidence plynových kotlů
- běžná kontrola a vedení provozní evidence plynových kotlů v budově obecního
úřadu, mateřské školy a kulturního domu
nepravidelný úvazek, platové ohodnocení hodinovou mzdou
úklid okolí požární nádrže v letních měsících
- úklid okolí požární nádrže
- údržba čistoty vody včetně použití dezinfekce
- úklid sociálního zařízení a převlékárny
nepravidelný úvazek, platové ohodnocení hodinovou mzdou

Věřím, že toto podrobné vysvětlení je dostačující a neočekáváme další dotazy v této věci.
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Pokud s uvedeným způsobem vyřízení nesouhlasíte, můžete na postup obce Losiná podat
stížnost podle § 16a do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení prostřednictvím obce
Losiná Krajskému úřadu Plzeňského kraje.

Miloš Černý
starosta
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