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Tř. obrónců Míru 295
415 736400
415 736421
sulikova@me
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14.11.2016

K Vaší stížnostidle $ l6a odst. 1 písm. b) zríkonač. 10611999Sb., o svobodnémpřístupuk
informacím, v platném zněni ( dále jen ,,InZ,.) podanék Městskému úřadu Žatec, odboru sociálních
věcí dne 07.|I.2016 sdělujemenásledující:
Dne 20.10,2016jste podal žádost o sdělení informace dle zákona č. 10611999Sb., o
svobodnémpřístupuk informacim, ,,zda pan Ing. Aleš Hodina či tzv. Mezinárodní institut pro rodinu a
dítě,kteréhoje jmenovaný ředitelem, pořádal školeníči seminář pro odbor sociálních věcí Městského
úřadu Žatec (dále jen ,,oSPoD,,), popřípadě pro jinou cílovou skupinu, ale oSPoD se semináře
zúčastnil,
a to v obdobílet 2013 - 2016.
A pokud ano, kdy se seminář(e) konal(y)' jal,y byl program toho herého školeníči seminaře, kdo na
něm vystupoval jako lektor, kolik osob se semináře za oSPoD zúčastniloa zda se jej zúčastnila
konkrétně nynějšívedoucí oSPoD, p. Mgr. Kamila Sulíková, a zaměstnanlEně oSPoD, p. Petra
Pavliková, Dis.,,,
V souladu s ust. $ 16a odst. 5 InťZYámz aktuálně dosfupných dokladůposkytujeme tyto informace:

je
l . otézka:,,zda pan Ing.AlešHodina čitn. Mezinórodníinstitutpro rodinu a dítě,kterého

jmenovanýředitelem,pořádal školeníči seminář pro odbor sociólních věcí Městského
úřaduŽatec (dále jen ,,oSPoD,,),popřípaděpro jinou cílovouskupinu,ale oSPoD se
seminářezúčastnil,
a to v obdobílet 2013- 20]6,,.
odpověď: rok 2016_ k dnešnímu
dni - ne
rok 2015- ne
rok 2014- ne
rok 2013- ano
2 . oténka:,,kdyse seminář(e)konal(y)
odpověď: dne26.09.2013
1
otázka: ,jabý byl program tohokteréhoškoleníčisemináře,,
odpověď: ochranarodinnýchvazeb
Role soudua oSPoD v opatrovnickýchsporech
Změny přicházejícís novým občansk;imzákoníkem
Mediace v rodičovskýchsporech
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4. otánka: ,,kdo na němvystupoval jako lelctor,,

odpověď: Ing. Aleš Hodina
JUDr. oldřiška Luňáěková
Mgr. Et Mgr. Petra Harantová
Mgr. Ilona Šrollová
5 . otázka: ,,kolik osob se semináře za oSPoD zúčastnilo
odpověď:9
6 . otir'ka: ,7da se jej zúčastnila konlcrétně nynější vedoucí oSPoD, p. Mgr. Kamila
Sulíková,,
odpověď: ano
otánka: ,4da se jej zúčastnilakonlcrétnězaměstnanlEně oSPoD' p. Petra Pavliková, DiS.,,
odpověď: ano

V souladus ust. $ 5 odst.3InťZ budeposkýnutá informacezveřejněnazpůsobem
umožňující
dálkoý
přístupna intemetové
stránceMěsta Žatec_t^fttp..llmesto-zatec.cz
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