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Žádost o informaci dle zák ĺ06/99 sb.

Y áůená paní taj emn ice, Y ážený pane taj meníku,

dle zrĺk 106/99 Sb. bych Vás ľád požádal o zaslání těchto inťoľmací -

l.Zdamá Váš obecní úfud zpľacovaný etický kodex zaměstnance úřadu (či listinu, která odpovídá tomuto
etickému kodexu) - pokud je tento etický kodęx přístupný elektronicky prosím o zaslání pľókľku, pokud
není pľosím o jeho přeposlání v elektronické podobě. Kdy a kým byl tento etický kodex śchválený.

2,7da 
'mäZMČ, zpracovaný a schválený etický kodex zastupitele (či zastupitelstva), pokud ano pľosím o

pľoklik na tento dokument. Kdy a kým byltento etický kodex schválený.
Pokud je zatím v jednání a ľozhodovali o něm RMČ či komise, prosím o výpis z těchto jednánĺ.

3.Eädámo infoľmaci, zda Váš úřad zĺskat a má platný nějaký ceľtifikát managementu kvality (např. ISo
900l' l4000' 2ó 000...)?

Děkuji zazprávu

Jsem k dispozici pľo Vaše přĺpadné dotazy, prosím pľeferuji eletronické zaslání infoľmacĺ, je to pro
statistĺcké zpracování budoucího Ýýzkumu v ooblasti etiky řĺzení státní správy a samosprávy v Bľně.

Pěkný den
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RE: o informaci dle zák 106/99 sb.
Kodex,pdŕ

Vážený pane,

na základě Vašĺžádosti Vám sdělujeľhe následující:

_ Ad 1. - tajemnÍk Úľvlč grno-Bohunice vydal jíž V roce 2001 směrnici ,,Etický kodex zaměstnanců statutárního
rněsta grna_ÚMČ Brno-Bohunlce", V současňé době je v platnosti směrnice tajemníka č'. z/2o72,kterou Vám
v přĺloze zasílám,

_ Ad 2. - Zastupĺtelstvo ľvlČ Brno-gohunlce nemá zpracovaný ani schválený žádný etický kodex zastupitele,- Ad g. - ÚMč Brno-Bohunice nezískal žádný certifikát kvality.

S pozdravem

lng. Otakar Kamarád
Tajemník Úľvtč grno-gohunice

Fľom
Sent: , January 20, Z0L7 10:51 pM
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Ęem n i k@.chrl ice. brno.cz
SubJeďl Żádost o informaci dle zák 106/99 sb.

Yážená paní tajemnice, VáŽený pane tajmeníku,

dle zák 106199 Sb. bych Vás rád požádal o zaslrĺní těchto infoľmací -

I.Zdamá Váš obecní rĺřad zpracovaný etický kodex zaměstnance ťrřadu (ěi listinu, která odpovídá tomuto
etickémukodexu) - pokud je tento etický kodex přĺstupný elektronicky pľosím o zaslání p.ókliku, pokud
nenĺ prosÍm o jeho přeposlánĺ v elektľonické podobě. Kdy a kým byl tento etĺcký kodęx šchválený.

z.zdvmáZMl zpľacovaný a schválený etický kodex zastupitele (ěi zastupitelstva), pokud ano prosím o
proklik na tento dokumęnt. Kdy a kým byl tento etický kodex schválený.
Pokud je zatlm v jednĺíní a rozhodcivali o něm nľĺČ eĺ komise, pľosím o výpis z těchto jednĺĺní.
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3.ŻćLdáľĺ.o infoľmaci, zda Váš úřad získal a má platný nějaký certifikát managementu kvality (např. ISo
9001, 14000, 26 000...)?

Děkuji zazptävu

Jsem k dispozici pro Vďe případné dotazy, prosím preferuji eletronické zaslání ínformací, je to pľo
statistícké zpracování budoucího výzkumu v ooblasti etiky řízení statní správy a samosprávy v Brně.

Pěkný den


