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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů.
Městský úřad Tišnov, odbor finanční, obdržel dne 5.6.2020 podání občana
ve věci „Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.“, ve které požaduje opětovnou
odpověď z důvodu neuspokojivé odpovědi č. j. 18680/2020, která byla reakcí na požadavek
zaslání rozpočtů a střednědobých výhledů školek MŠ Sluníčko, MŠ Na Paloučku a MŠ U
Humpolky za roky 2019, 2018, 2017 a 2016 v podobě, jak se požaduje § 28a zákona
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Dále byly požadovány
informace o rozpočtovém výhledu na roky 2020, 2021 a 2022 v podrobnostech
požadovaných zákonem.
Jako odpověď na žádost občana již byly zaslány tyto dokumenty:
- Schválené rozpočty na rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtu na období 20192020 příspěvkových organizací Města Tišnova
- Schválené rozpočty na rok 2019 a střednědobé výhledy rozpočtu na období 20202021 příspěvkových organizací Města Tišnova
- Schválené rozpočty na rok 2020 a střednědobé výhledy rozpočtu na období 20212022 příspěvkových organizací Města Tišnova
Výše uvedené dokumenty byly zveřejněny dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů a ustanovení § 28a:
bod 2, který říká: „Příspěvková organizace zveřejní střednědobý výhled rozpočtu na svých
internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě
obvyklým do 30 dnů ode dne jeho schválení. Zveřejnění musí trvat až do schválení nového
střednědobého výhledu rozpočtu.“
bod 4, který říká: „Příspěvková organizace zveřejní rozpočet na svých internetových stránkách, na
internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým do 30 dnů od jeho
schválení. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok“.

Dle metodiky lze tyto dokumenty zveřejnit na internetových stránkách zřizovatele nebo příspěvkové
organizace. V případě příspěvkových organizací města Tišnova jsou tyto dokumenty souhrnně
zveřejněny na internetových stánkách zřizovatele. Pokud některá příspěvková organizace města
Tišnova má tyto dokumenty zveřejněny i na svých internetových stránkách, je to nad rámec
povinnosti dané zákonem.

Povinnost sestavovat rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkovým organizacím
vznikla na základě zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a
ustanovení § 4:
bod 1, který říká: „Rozpočet veřejné instituce je plán, jímž se řídí financování činnosti veřejné
instituce. Rozpočet obsahuje plán příjmů a výdajů a financování vzniklého salda, nebo plán
výnosů a nákladů“.
bod 3, který říká: „Střednědobý výhled rozpočtu veřejné instituce je plán příjmů a výdajů,
nebo plán výnosů a nákladů, na každý z rozpočtových roků, na který je střednědobý výhled
rozpočtu sestavován“.
a ustanovení § 5:
bod 1, který říká: „Veřejná instituce sestavuje návrh rozpočtu na rozpočtový rok a
střednědobý výhled rozpočtu na nejméně 2 další následující rozpočtové roky, při tom
zohledňuje veškeré hospodářské skutečnosti, včetně své ekonomické a finanční situace.“
Rozsah sestavení těchto dokumentů má náležitosti uvedené ve výše zmíněném zákoně a
odpovídá doporučení KÚ Jihomoravského kraje.
Tyto skutečnosti jsou také uvedeny i v prezentaci Ministerstva financí ČR (slide 37), která
byla zaslána občanem, jako příloha této „Žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999
Sb.“

Na základě žádosti podatele budou informace zaslány na požadovanou emailovou adresu.

Ing. Petra Jůzová
vedoucí finančního odboru

Rozdělovník
-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Počet listů: 1
Počet příloh: 0

