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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 16. 1. 2023 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 16. 1. 2023, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

k domovu důchodců Drhovle u Písku. Kde je krajský úřad zřizovatelem. 

1) Z jakého důvodu byla okamžitě odvolána řed. Chylíková. 

2) Zda došlo k zpronevěře peněž apod. 

3) Pokud ano kdo to vyšetřoval (Policie). 

4) Bylo zahájeno trestní řízení, který soud to řešil. 

5) Pokud se stal v D.D. Drhovle mimořádný skutek (personální výměna) jeho popis. 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující: 

ad 1) Paní Mgr. Chylíková nebyla zřizovatelem okamžitě odvolána z funkce ředitele příspěvkové organizace 

kraje v sociální oblasti Domov pro seniory Světlo, se sídlem Drhovle Zámek 44.  

ad 2) Jihočeskému kraji není známo, že by v Domově pro seniory Světlo došlo ke zpronevěře peněz. Ze strany 

Jihočeského kraje bylo v roce 2022 ve vztahu k Domovu pro seniory Světlo podáno orgánům činným v 

trestním řízení oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu podvodu. 

ad 3) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu podvodu bylo prověřováno Krajským 

ředitelstvím Policie ČR, SKPV, územním odborem Strakonice. 

ad 4) Ne. 

ad 5) Personální výměna na pozici ředitele proběhla z důvodu vzdání se funkce ředitelky Mgr. Chylíkovou ke 

dni 23. 2. 2022. Po odchodu Mgr. Chylíkové z funkce ředitele byla vedením organizace dočasně pověřena 

Mgr. Šárka Nováčková. Následně proběhlo výběrové řízení, ve kterém byla jako nejvhodnější uchazečka 

pro funkci ředitele organizace vybrána Mgr. Nováčková. Mgr. Šárka Nováčková byla jmenována do 

funkce ředitele Domova pro seniory Světlo Radou Jihočeského kraje s účinností od 5. 5. 2022. 

S pozdravem 

 

Mgr. Petr Podhola 

vedoucí odboru 
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