
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu k informacím, 
ve znění pozd ějších p ředpis ů, ze dne 25.01.2016 

 

 

Dotaz žadatele: (doslovný výňatek) 

1. Kdo nese odpovědnost za škodu vzniklou městu v souladu s „neplatným  
odvoláním z funkce“ ředitelky MŠ Fügnerova 

2. V souladu s dostupnými informacemi (zvukový záznam a zápis) žádám o sdělení,  
proč bylo narovnání řešeno formou odměny (což je evidentně v rozporu s ustanoveními 
platného ZP a dalšími souvisejícími předpisy v oblasti odměňování ve školství) a 
nebyla aplikována náhrada majetkové újmy, tak jak je obvyklé v českém 
pracovněprávním prostředí? 

3. Dotaz pro zastupitele – žádám o sdělení proč jste při hlasování o usnesení v této  
            podobě: 
 

Usnesení č. 64/2015 Prošet ření zodpov ědnosti za neplatné odvolání u funkce 
ředitelky MŠ Fügnerova 

 
ukládá starostovi města předložit informaci o prošetření zodpovědnosti za neplatné 
odvolání z funkce ředitelky MŠ Fügnerova a náhrady tím vzniklé nevzali v úvahu 
existenci Kontrolního výboru ZM Louny, a proč jste dopustili maření a zamlžení 
skutečného objasnění zodpovědnosti za vzniklou škodu v souvislosti s neplatným 
odvoláním z funkce ředitelky MŠ Fügnerova a pověřili jste prošetřením iniciátora 
odvolání? Upozorňuji i na fakt, že hlasování bývalých členů RM zakládá příčinnou 
souvislost mezi vznikem škody a způsobem jejich hlasování o věci. Na tuto skutečnost 
před hlasováním nikdo neupozornil. Proč nebyli bývalí členové RM z hlasování 
vyloučeni? Proč o uvedené věci hlasoval starosta, který v případě pracovněprávních 
záležitostí má zcela jinou/zásadní zodpovědnost za škodu? Starosta i bývalí členové 
RM hlasovali i v dalších bodech, které se uvedeného problému dotýkají. 

Odpov ěď: 

1. Povinný subjekt takovou informaci nemůže poskytnout vzhledem k tomu, že takovou  
            informaci k dispozici nemá 
2. Dle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  
            v platném znění se jedná o dotaz na názor a ve smyslu ustanovení zákona povinný  
            subjekt tj. město Louny povinnost poskytnout takovou informaci nemá. 
3. Dle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  
            v platném znění se jedná o dotaz na názor a ve smyslu ustanovení zákona povinný  
            subjekt tj. město Louny povinnost poskytnout takovou informaci nemá. 
 

 

Zodpovídá: 

Michal Ovšonka 
vedoucí úseku vnitřní správy úřadu 


