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Bc. Jiří Pořízka/737660669

PRAHA/DATUM
/ 05.09.2019

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážená paní,
dne 22. srpna 2019 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“).
V obsahu Vaší žádosti žádáte o informace:


Je pravdivá informace, že
je vdaná za pana J.H., člena Rady MČ
Prahy 7, zastupitele MČ Praha 7 s kompetencí Sociální a zdravotní politiky a národnostní
menšin?



Pokud je tomu tak, nespatřujete střet zájmů v tom, že zrovna
výběrové řízení na pozici, která spadá do gesce jejího manžela?



Pana starosto, vy osobně nemáte informace, náznaky, nebo oprávněný pocit, nebo dokonce
prokazatelné povědomí, že by
mohla ovlivňovat rozhodnutí o tom,
který dodavatel v oblasti úklidových anebo sociálních služeb bude či nebude spolupracovat
s Městskou částí Praha 7?
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vyhrála



Je Vám známo, pane starosto, že
v pracovní době navštěvuje
radnici Městské části Praha 1 a aktivně se zde angažuje v kontrolování, hodnocení a výběru
dodavatelů úklidových služeb?



Pokud je to tak, kdo hradí pracovní čas
v době, kdy se
prokazatelně pohybuje na území Městské části Praha 1 a prokazatelně pracuje pro radnici
MČ Praha 1?



Mohu vědět, kdy čerpala
volno v období listopad 2018 až červenec 2019?



Je Vám známo, pane starosto, že
působení na radnici Městské části Praha 1?



Pokud se tak stane, bude i nadále pracovat na radnici Městské části Praha 7?



Víte Vy osobně, pane starosto, o jiném konkrétním personálním či rodinném propojení mezi
radnicí Městské části Praha 7 a Městské části Praha 1?

řádnou dovolenou, nebo neplacené

má od září 2019 zahájit oficiální

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme
v tomto rozsahu:


Je pravdivá informace, že
je vdaná za pana J.H., člena Rady MČ
Praha 7, zastupitele MČ Praha 7 s kompetencí Sociální a zdravotní politiky a národnostní
menšin?
je manželkou pana radního MČ Praha 7 J.H.



Pokud je tomu tak, nespatřujete střet zájmů v tom, že zrovna
výběrové řízení na pozici, která spadá do gesce jejího manžela?

vyhrála

byla vybrána v poptávkovém řízení na pozici „Vedoucí oddělení péče o
veřejný prostor – odboru životního prostředí (OŽP)“, vyhlášeném dne 27.04.2016. V té době pan
J.H. nebyl radním MČ Praha 7. Do této pozice byl Zastupitelstvem MČ Praha 7 zvolen až
23.01.2017. Mezi jeho kompetence v minulém volebním období patřily sociální věci a
zdravotnictví, tedy nikoli péče o veřejný prostor, které se věnovala


Pane starosto, vy osobně nemáte informace, náznaky, nebo oprávněný pocit, nebo dokonce
prokazatelné povědomí, že by
mohla ovlivňovat rozhodnutí o tom,
který dodavatel v oblasti úklidových nebo sociálních služeb bude či nebude spolupracovat
s Městskou částí Praha 7?

se z pozice vedoucí oddělení péče o veřejný prostor zabývala
problematikou úklidových prací a jejich dodavatelů, což spadalo do její působnosti. Pomáhala
v Praze 7 nastavit nový systém úklidu, kdy jsme místo soukromých firem svěřili úklid firmě
vlastněné městskou částí, která zároveň funguje jako sociální podnik a dostávají zde příležitost lidé,
kteří obtížně shánějí zaměstnání.
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Je Vám známo, pane starosto, že
v pracovní době navštěvuje
radnici Městské části Praha 1 a aktivně se zde angažuje v kontrolování, hodnocení a výběru
dodavatelů úklidových služeb?
Pokud je to tak, kdo hradí pracovní čas
v době, kdy se
prokazatelně pohybuje na území Městské části Praha 1 a prokazatelně pracuje pro radnici
MČ Praha 1?
Mohu vědět, kdy čerpala
řádnou dovolenou, nebo placené volno
v období listopad 2018 až červenec 2019?
Je Vám známo, pane starosto, že
má od září 2019 zahájit oficiální
působení na radnici Městské části Praha 1?

Odpověď na výše uvedené body je shodná.
byla zaměstnancem Úřadu
MČ Praha 7 v hlavním pracovním poměru od 09.06.2016 do 28.02.2017. Následně s úřadem
spolupracovala pouze externě na dohodu o provedení práce v oblasti kontroly osob vykonávajících
obecně prospěšné práce, a to od 01.03.2017 do 30.08.2019. Tato práce byla nárazová, odvíjela se od
počtu osob vykonávající v Praze 7 obecně prospěšné práce a pohybovala se v objemu jednotek
hodin měsíčně. Na hlavní pracovní poměr byla
v této době zaměstnána u
firmy 7U s.r.o., která je sice stoprocentně vlastněná městskou částí, ale jedná se o samostatný
subjekt s vlastním managementem a zaměstnaneckou strukturou. Z pozice Úřadu MČ Praha 7 se
nelze vyjadřovat k úvazkům, pracovní době či dovolené zaměstnanců této ani jakékoli jiné firmy či
instituce


Pokud se tak stane, bude i nadále pracovat na radnici Městské části Praha 7?

není zaměstnancem Úřadu MČ Praha 7. V současné době s Úřadem MČ
Praha 7 již nespolupracuje ani externě.


Víte vy osobně, pane starosto, o jiném konkrétním personálním či rodinném propojení mezi
radnicí Městské části Praha 7 a Městské části Praha 1.

Starosta MČ Praha 1 Mgr. Pavel Čižinský je bratrem starosty MČ Praha 7 Mgr. Jana Čižinského.
Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS- do spisového materiálu.
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