Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731
IČO: 64202313, tel.: 499 622 663, email: cerny@zs5kvdk.cz

Mgr. Petr Voda
Bohuslavice 340
549 06 Bohuslavice

Váš dopis značky/ze dne:

naše značka:
č. j.: 5kvdk0027/2017

Dvůr Králové nad Labem
9. 2. 2017

Vážený pane Vodo,
žádáte o tyto informace:
1) Sdělte mi, jak přesně byla částka 134942 Kč stanovena.
Odpověď: Částka byla stanovena po dohodě s JUDr. Poprachovou.
2) Sdělte mi, na základě kterého právního předpisu byla tato částka stanovena a vymáhána.
Odpověď: na základě §257 odst. 2 zákoníku práce
3) Sdělte mi, proč škola nevymáhá celou částku, když zákoník práce toto umožňuje, jak jsem vám již v
předchozích zprávách i při osobním jednání sdělil.
Odpověď: vymáhanou částku jsme konzultovali s JUDr. Poprachovou (viz bod 1).
4) Sdělte mi, zda již byla škole tato částka uhrazena.
Odpověď: Nebyla
5) Sdělte mi, jaký byl (pokud není částka škole dosud uhrazena jaký je) další postup školy v této věci
počínaje zasláním výzvy (č. j. 5kvdk0255/2016) 5. 10. 2016. Doložte čísly příslušných dokumentů (čísla
jednací vydaných a čísla zaknihovaných přijatých) a stručně uveďte jejich obsah ve vztahu k této věci.
Odpověď: Po konzultaci s JUDr. Poprachovou mi bylo doporučeno částku po paní Šturmové
nevymáhat soudní cestou. Dne 23. 11. 2016 (pod č. j.: 5kvdk0319/2016) jsem požádal zřizovatele o
schválení mého záměru dále nevymáhat po paní Šturmové finanční škodu, která vznikla v průběhu
soudního sporu s p. Vodovou – na základě doporučení JUDr. Poprachové. Rada města v usnesení č.
R/10/2017 – 82. se záměrem souhlasí.
6) Sdělte mi, jakým způsobem v této věci komunikuje vaše škola se zřizovatelem – zda zřizovatel
kontroluje váš postup v této věci, konzultujete s ním právní postup atd.
Odpověď: viz bod 5
7) Žádám vás, aby odpověď na tuto žádost o informace byla mi předána minimálně elektronicky na emailovou adresu uvedenou níže a zároveň, aby byla ve smyslu §5 odst. 3) zákona 106/1999 Sb. na
tuto přímou žádost zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. aby byla vystavena na
webových stránkách školy.
Odpověď: Bod č. 7 byl splněn zasláním odpovědí na email p. Vody a zveřejněním poskytnutých
informací na internetových stránkách školy.
Mgr. Radan Černý
ředitel školy

