OB EC HOR N Í BOJANO VI CE
Horní Bojanovice č.p. 96, 693 01

Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím.

Předmět žádosti: Pracovně-lékařské prohlídky zaměstnanců obce
Dne 5.4.2019 byla na obec Horní Bojanovice podána žádost, č.j. 138/2019
1) Proč nebyla zastupitelce obce Horní Bojanovice v zákonné lhůtě poskytnuta odpověď na
její dotazy týkající se dodržování pracovně-lékařských prohlídek zaměstnanců obce vznesené
na veřejném zasedání dne 31.1.2019?
Odpověď: Na žádost o kontrolu vznesenou 31.1.2019 na veřejném zasedání nebylo
odpovězeno, jelikož ZO nerozhodlo o provedení této kontroly dodržování zákonů týkajících se
pracovně-lékařských prohlídek..
2) Kdo má na obecním úřadu Horní Bojanovice na starosti personalistiku?
Odpověď: Personalistiku má na starosti starosta.
3) Kdo je na obecním úřadu Horní Bojanovice zodpovědný za evidenci a provádění pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců obce?
Odpověď: za evidenci a provádění pracovně-lékařských prohlídek zaměstnanců obce je
zodpovědný starosta.
4) Jak jsou zaměstnanci zařazeni do rizikových kategorií?
Odpověď: zaměstnanci jsou zařazeni do rizikových kategorií dle Kategorizace prací.
5) S kým má obec uzavřenou smlouvu o poskytování pracovně-lékařských služeb? Žádám o
vyjádření starosty obce o stavu této smlouvy ke dni dotazu na veřejném zasedání. Tj. ke dni
31.1.2019 a o vyjádření starosty obce ke dni této žádosti.
Odpověď: zaměstnanci chodili na pravidelné prohlídky ke svému obvodnímu lékaři, kde jsou
evidováni, k datu žádosti již měla obec uzavřenou smlouvu s MUDr. Hochlovou.
6) Jak se dodržují lhůtníky pracovně-lékařských služeb? Žádám o vyjádření starosty obce o
stavu tohoto dodržování ke dni dotazu na veřejném zasedání. Tj. ke dni 31.1.2019 a o
vyjádření starosty obce ke dni této žádosti.
Odpověď: ke dni 31.1.2019 chodili zaměstnanci dle potřeby a aktuální situace ke svému
praktickému lékaři, k datu dotazu již všichni zaměstnanci absolvovali vstupní lékařskou
prohlídku u smluvního lékaře.
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7) Proč nebyl zaměstnanec obce po nemoci trvající cca 8 měsíců v roce 2017 poslán dle
zákona do pěti pracovních dnů od opětovného nástupu do zaměstnání na mimořádnou
lékařskou prohlídku?
Odpověď: pracovní schopnost a zdravotní stav zaměstnance byl potvrzen uschopněním
obvodního lékaře zaměstnance
8) Porušovaly se nebo se stále porušují zákony č.373/2011 Sb. a č.202/2017 Sb. a vyhláška
č79/2013 Sb.?
Odpověď: byla uzavřena smlouva se smluvním lékařem a všichni zaměstnanci absolvovali
vstupní zdravotní prohlídky
9) Jestliže dochází či docházelo k porušování výše uvedených zákonů, jak bylo či bude toto
porušování potrestáno?
Odpověď: vyjádření k tomuto bodu náleží zastupitelstvu obce
V Horních Bojanovicích 18.4.2019
Ladislav Kachyňa -starosta
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