
  

Od: Pavel Krómer_
Odesláno: pondělí 3. prosince 2018 20:14

Komu: mc.libus@praha-libus.cz; podatelna@praha—libus.cz

Předmět: Žádost o informace dle zákona č. 106/199? Sb. — f A — _ - _ __ il
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Vážení, "rl: g

MLM/ť777 * [';/___)
na základě zákonac. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, v plátnemznění, žádámo

následující informace:

Má váš úřad etický kodex zaměstnance?

Pokud ano, od jakého roku platí současný.

Je váš etický kodex zaměstnance veřejně přístupný?

Byl vypracován podle vzoru připraveného Ministerstvem vnitra ČR a schváleného Vládou ČR, jiného

či vlastního návrhu?

5. Je váš etický kodex zaměstnance informačního charakteru pro chování úředníka nebo je užíván i při

řešení potenciálních či nastalých problémů a kolikrát byl od doby platnosti takto použit? (Je možno

odpovědět řádové)

6. Jaké problematiky se týká nejčastější řešení problémů dle etického kodexu zaměstnance?

7. Má vaše městská část etický kodex zastupitele?
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. Pokud ano, od jakého roku platí současný?

Je váš etický kodex zastupitele veřejně přístupný?

10.Byl vypracován podle vzoru Hl. m. Prahy, jinéhoci Vlastního návrhu?

11.Je Váš etický kodex zastupitele informačního charakteru pro chování zastupitele nebo je užíván i při

řešení potenciálních či nastalých problémů a kolikrát byl od doby platnosti takto použit? (Je možno

odpovědět řádové)

12.Jaké problematiky se týká nejčastější řešení problémů dle etického kodexu zastupitele?

 

Prosím o zaslání odpovědi na email:_

Předem děkuji.

S pozdravem

Pavel Krómer



Náležitosti dle zákona:

Nan:—



 ___ . __

Od: Ing. JindřichSochůrek—

Odesláno: úterý 4. prosince 2018 12:14

Komu:

Předmět: Informace na základě zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane,

dovoluji si reagovat na Vaší emailovou zprávu doručenou na ÚMČ Praha-Libuš dne 3.12.2018, vedenou pod č.j.

3142/2018 týkající se kodexu zaměstnance a zastupitele a sdělit Vám, že městská část Praha-Libuš nemá kodex

zaměstnance, ani kodex zastupitele.

S pozdravem

Ing. Jindřich Sochůrek

tajemník MČ Praha-Libuš
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