Městys Cítoliby
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Cítolibech dne 31. 3. 2021
Vyřizuje: Hana Keslová, personalista

Žadatel:
Mgr. Martina Svitáková
Dlouhá 3179
438 01 Žatec
ID datové schránky: pe4x3ap
Sdělení – poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - družina

Vážená paní magistro,
dne 17. 3. 2021 jste podala Žádost na Městys Cítoliby, řazenou pod č.j. 376/21/HK.
K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:
Žádost odborové organizace se sídlem 438 01 Žatec, Dlouhá 3179 byla doručena na městys Cítoliby
do DS městyse Cítoliby, dne 25. 9. 2020 z Vaší soukromé datové schránky č.: pe4x3ap. Městys
Cítoliby odpověděl na tuto žádost dne 5. 10. 2020 prostřednictvím české pošty doporučeně (číslo
zásilky RR672563651CZ) vzhledem k tomu, že Odborová organizace nemá zřízenou datovou
schránku.
Odpověď na druhou žádost výše uvedené odborové organizace, která byla doručena dne 12. 11.
2020 do datové schránky městyse Cítoliby, jsme odesílali dne 19. 11. 2020 doporučenou poštou
(číslo zásilky: RR754468484CZ) na adresu sídla odborové organizace: Dlouhá 3179, 438 01 Žatec
a zároveň jsme Vám informaci o odeslání zaslali do Vaší soukromé datové schránky č.: pe4x3ap
(ID zprávy: 844365341). Zásilka se nám však dne 25. 11. 2020 opět vrátila s uvedením důvodu:
adresát je na uvedené adrese neznámý.
Odpověď na třetí žádost výše uvedené odborové organizace, která byla doručena dne 4. 3. 2021
do datové schránky městyse Cítoliby, jsme odesílali dne 19. 3. 2021 doporučenou poštou (číslo
zásilky: RR806072311CZ) na adresu sídla odborové organizace: Dlouhá 3179, 438 01 Žatec a
zároveň jsme Vám informaci o odeslání zaslali do Vaší soukromé datové schránky č.: pe4x3ap (ID
zprávy: 885633808). Zásilka se nám však dne 25. 3. 2021 opět vrátila s uvedením důvodu: adresát
je na uvedené adrese neznámý.
K Vaší otázce ohledně situace ve školní družině:
Organizační změny ve školní družině obecně přísluší do kompetence statutárního představitele
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Cítoliby, p.o. Zřizovateli nepřísluší
do organizačních změn zasahovat.
Pokud statutární představitel předmětné příspěvkové organizace rozhodne o organizačních změnách
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------v souladu s právními předpisy, nepochybně se svým rozhodnutím zřizovatele v rámci informací o
dění v organizaci seznámí a pokud si to taková organizační změna případně vyžádá, bude zapsána
do školského rejstříku.

Přílohy:
Příloha č.1. – Výpis korespondence
Příloha č.2. – Výpis korespondence – Česká pošta

S pozdravem
Petr Jindřich – starosta

Petr
Jindřich

Digitálně
podepsal Petr
Jindřich
Datum:
2021.03.31
10:42:45 +02'00'

