Městská část Praha 7
Úřad městské části
Útvar kontroly, auditu a stížností
nábř. Kpt. Jaroše 1000
detašované pracoviště
Dělnická 44a
170 00 Praha 7

Paní

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
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NAŠE ZNAČKA
MČ P7
089148/2018

VYŘIZUJE / LINKA
Bc. Jiří Pořízka/737110416

PRAHA/DATUM
14. srpna 2018

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážená paní,
dne 06. srpna 2018 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“).
V obsahu Vaší žádosti žádáte o odpovědi na níže uvedené otázky:
1. Vlastní vaše městská část objekt, který mateřské a základní školy využívají na školy
v přírodě, lyžařské kurzy?
2. V případě, že vlastní, mohou tento objekt využít i školy zřízené jinou městskou částí?
3. Poskytuje vaše městská část ze svého rozpočtu příspěvek na školy v přírodě, lyžařské kurzy?
Pokud ano, v jaké výši na 1 žáka/1den.
4. Poskytuje vaše městská část ze svého rozpočtu školám finanční prostředky, které by ze
zákona správně měly být hrazeny ze státního rozpočtu? Pokud ano, prosím specifikovat na
co a v jaké výši.
5. Poskytuje vaše městská část školám ze svého rozpočtu finanční prostředky nad rámec
provozu? Pokud ano, prosím specifikovat na co a v jaké roční výši.
Odpověď požadujete zaslat na mailovou adresu.
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V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme
v tomto rozsahu:
1. Takový objekt městská část Praha 7 nevlastní.
2. –
3. Příspěvek na školy v přírodě, popřípadě lyžařské kurzy městská část Praha 7 školám
neposkytuje.
4. Takové finanční prostředky městská část Praha 7 školám neposkytuje.
5. Ano, jedná se o výdaje spojené většinou s obnovou nebo pořízením mobiliáře, spojené
s opravami v rámci rozšíření kapacity jednotlivých škol apod. Přesná specifikace účelu i
finančního obnosu je závislá na aktuální provozní situaci daného školského zařízení ve
sledovaném období. V roce 2017 bylo na tyto účely vynaloženo 3 871 500 Kč.
Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS- do spisového materiálu.
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