Poskytování informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, ze dne 26. 3. 2021 – doplnění informací

ROZHODNUTÍ
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informací, ve znění pozdějších předpisů
Vážená paní magistro,
v souladu s Rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje sp. zn.: KUUK/051780ú2021 ze dne 7. 6. 2021
jsme opětovně projednali Vaše žádosti podle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále
InfZ):
Vaše žádost ze dne 4. 3. 2021:
„……… dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, se na Vás obracím s žádostí
o informaci, zda byla ředitelka Základní a mateřské školy Cítoliby, Mgr. Jitka Jiroutková, městysem
Cítoliby, jakožto zřizovatelem uvedené příspěvkové organizace, jakkoliv postihnuta za své protiprávní
jednání (spočívajícím v neplatném rozvázání pracovního poměru)nasměrované vůči mně jako bývalé
zaměstnankyni školy, tj. Mgr. Martině Svitákové, kterým způsobila Základní škole potažmo městysu
Cítoliby škodu v řádu statisíců Kč. Pokud ano, tak jakým způsobem, popřípadě v jaké výši. .:“
Rozhodnutí městyse Cítoliby k Vaši žádosti ze dne 4. 3. 2021:
Ve smyslu ust. § 14 odst. 5 písm. c) InfZ tuto žádost odkládáme,
Odůvodnění:
řešení náhrady případné škody způsobené zaměstnancem Základní školy a Mateřské školy Cítoliby, p.o.,
nespadá do působnosti Městyse Cítoliby. Základní škola a Mateřské škola Cítoliby, p.o. je samostatnou
právnickou osobou s vlastní právní osobností (právní subjektivitou) ve všech právních záležitostech. Práva a
povinnosti Městyse Cítoliby, jako zřizovatele, vůči Základní škole a Mateřské škole Cítoliby, p.o. vyplývají
toliko ze zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon.
Vaše žádost ze dne 26. 3. 2021:
„……. Chápu tedy správně, že městys Cítoliby, v jehož čele stojíte jako starosta, se nezachová jako řádný
hospodář při nakládání s veřejnými prostředky, tak jak mu ukládá zákon, a nebude záměrně nijak řešit
ztrátu bezmála půl milionu korun, jež byla vědomě způsobena jejím zaměstnance Mgr. J. Jiroutkovou,
v rozpočtu městyse?......“
Rozhodnutí městyse Cítoliby k Vaši žádosti ze dne 26. 3. 2021:
I.

Ve smyslu ust. § 14 odst. 5 písm. c) InfZ část Vaší žádosti „…. jež byla vědomě způsobena jejím
zaměstnance Mgr. J. Jiroutkovu…“ odkládáme,
Odůvodnění:
Mgr. J. Jiroutková není zaměstnancem Městyse Cítoliby (viz odůvodnění k vašemu předchozímu
dotazu)

II.

Ve smyslu ust. § 2 odst. 4 a § 15 InfZ část Vaší žádosti „………Chápu tedy správně, že městys Cítoliby,
v jehož čele stojíte jako starosta, se nezachová jako řádný hospodář při nakládání s veřejnými
prostředky, tak jak mu ukládá zákon, a nebude záměrně nijak řešit ztrátu bezmála půl milionu korun…“
odmítáme
Odůvodnění:
Váš dotaz se týká názoru na rozhodnutí, které nenastalo a s ohledem na výše uvedené nastat nemůže.

V úctě
Městys Cítoliby
Petr Jindřich-starosta

Zodpovídá:
Hana Keslová
mzdová účetní-personalista

