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Dobry den, žádám vás o poskytnuti informaci dle zákona č. 106/1999 sb., o 
svobodném přístupu k informacím. Jaké pracovní a zaměstnanecké benefity jsou 
poskytovány zaměstnancům zařazeným do úřadu městského obvodu Ostrava - Jih?
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Fr»6 Radek

Od: Frifi Radek
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Dobrý den,

k Vaší žádosti o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. sděluji, že zaměstnancům zařazeným do ÚMOb Ostrava - Jih je 
možno poskytnout následující benefity:

poukázky na stravování 
příspěvek na odívání 
příspěvek na rekreaci
příspěvek na organizovanou dětskou rekreaci
příspěvek na kulturní a sportovní akce (rehabilitační služby, lázeňskou péči) 
příspěvek na penzijní připojištění, životní pojištění a doplňkové penzijní spoření 
příspěvek na tematické zájezdy organizované zaměstnavatelem 
peněžní dary u příležitosti životních výročí a pracovních jubileí 
bezúročná půjčka na řešení tíživé životní situace

S pozdravem

Radek Fric
Úřad městského obvodu Ostrava - Jih 
odbor financí a rozpočtu 
Horní 3, 700 30 Ostrava 
T +420 599 430 248 
E radek.fňc S'ovajih.cz 
W www.ovaiih.cz

Tato zpráva může obsahovat důvěrné informace a je určena výhradně zamýšlenému adresátovi. Pokud jím nejste, nebo se 
domníváte, že jím nejste, informujte neprodleně o této skutečnosti odesilatele a vymažte zprávu, včetně přiložených příloh z 
Vašeho počítače. Pokud nejste zamýšleným adresátem, nejste oprávněn šířit, zveřejňovat kopírovat nebo zpřístupňovat obsah 
této zprávy ani přiložených příloh.

Tato zpráva není nabídkou na uzavření smlouvy nebo přijetím nabídky, neni-li v ni uvedeno jinak. Je-li tato zpráva součástí 
procesu vyjednáváni smlouvy, bere adresát zprávy na vědomí, že z ni nelze vyvozovat povinnost uzavřít smlouvu, a že nemůže 
založit jeho důvodné očekávání na uzavřeni smlouvy. Ukončeni vyjednávání o smlouvě ze strany statutárního města Ostrava, 
městského obvodu Ostrava-Jih v jakékoli fázi vyjednávání, a to i bez vážného důvodu, nemůže být považováno za protiprávní či 
umožňující vznik jakýchkoliv závazků městského obvodu nebo nároku vůči němu. Možnost uzavření smlouvy, aniž by byt beze 
zbytku výslovně sjednán celý její obsah formou všemi stranami schváleného písemného smluvního návrhu, je vyloučena. Jakákoliv 
sdělení, která obsahuje tato e-mailová zpráva, v žádném případě nezakládají adresátovi žádné nároky vůči městskému obvodu, a 
to ani nárok na náhradu škody podle § 1729 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
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