Předmět:Výsledky personálního auditu města Jirkova
Datum:Sun, 12 Nov 2017 19:55:28 +0100
Od:xxx
Komu:podatelna@jirkov.cz
Dobry den,
na základě zákona 106/1999sb. bych tímto chtěl požádat o zaslání výsledné zprávy
externí personálního auditu města Jirkova v plném a původním rozsahu, který
zajišťovala brněnská auditorská společnost.
Děkuji.
S pozdravem,
xxx

--------------------------------------------------------------------------------------------------------16. 11. 2017 v 13:32, Jitka Řeháková <rehakova@jirkov.cz>:
Dobrý den, na základě Vaší žádosti Vám v příloze zasíláme výzvu k doplnění a upřesnění žádosti.
S pozdravem
-Ing. Jitka Řeháková
odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti
vedoucí odboru
Městský úřad Jirkov
nám. Dr. E. Beneše 1
431 11 Jirkov
tel.: 474 616 420, 724 704 319
rehakova@jirkov.cz
www.jirkov.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 17.11.2017 v 7:58 xxx napsal(a):
Dobrý den,
níže doplňuji údaje dle Vašeho požadavku:
K bodu 1;
datum narození, bydliště: xxx
K bodu 2;
Zpráva, o kterou Vás žádám je zprávou z Procesního auditu na MěÚ Jirkov, provedena firmou MVS
Projekt.

Prosím o zaslání úplné a původni výsledné zprávy vypracované auditorskou společností MVS
Projekt.
Dekuji.
S pozdravem,
xxx

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Přeposlaná zpráva -------Předmět:Re: Výsledky personálního auditu města Jirkova - zaslání odkazu
Datum:Mon, 27 Nov 2017 15:47:01 +0100
Od:Jitka Řeháková <rehakova@jirkov.cz>
Komu:xxx
Vážený pane xxx,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím vám zasílám odkaz na úschovnu, kde si můžete stáhnout požadovanou zprávu z
provedeného procesního auditu na MěÚ Jirkov. Dokument je rozsáhlý (51 MB) a nelze ho odeslat emailem.
Pokud by Vám tento způsob poskytnutí informace nevyhovoval, může být zpráva poskytnuta i jinak
(v papírové podobě, na CD,...). V souladu s vnitřním předpisem může být toto zpoplatněno.
Žádám Vás o poskytnutí zpětné vazby, zda jste zprávu obdržel.
Odkaz na úschovnu:
xxxxxxx

S pozdravem
-Ing. Jitka Řeháková
odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti
vedoucí odboru
Městský úřad Jirkov
nám. Dr. E. Beneše 1
431 11 Jirkov
tel.: 474 616 420, 724 704 319
rehakova@jirkov.cz
www.jirkov.cz

