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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 17.6.2020 podání občana
ve věci „Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.“, ve které požaduje cit.:
„Vzhledem k nezaslání požadovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím povážuji Vámi zaslané vyjádření za neúplné a tedy
nesplňující moji žádost. Znovu Vás tedy žádám o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím o zaslání informacích v následně uváděných
požadavcích. Jako daňový poplatník, a tedy se podílející na finančním provozu školek, mám
nárok na zveřejnění úplného rozpočtu a podrobně stanovených nákladů na jednotlivé
položky, které tvoří schválené rozpočty příspěvkových organizací města Tišnova s IČ
49458744 Mateřská škola Sluníčko, IČ 72049634 Mateřská škola Na Paloučku a IČ
49457560 Mateřská škola U Humpolky na roky 2019 a 2020.
Zvláště požaduji finanční vyjádření vlastních investičních nákladů uváděných školek s
podrobným popisem investic a také finančních nákladů investic do opravy staveb těchto
školek ze strany zřizovatele města Tišnova za uváděné roky. Uváděné čísla jsou naprosto
nevypovidající o potřebě nárůstu plateb za jednotlivé žáky a vytvářejí dojem, že ivestice do
majetku města jsou hrazeny z prostředků určených pro vzdělávání a výchovu dětí.
Dále žádám o informaci, kolik protředků (korun) RUD jde na na školáky v jednotlivých
školkách z důvodu nařízené školní výchovy zákonem, a o kolik školákú se v jednotlivých
školkách jedná v rocích 2019 a 2020.“

Odpověď na žádost občana:
- Schválené rozpočty výše uvedených příspěvkových organizací byly již žadateli zaslány
(viz. odpověď na žádost č.j. 18940/2020 a č.j. 21286/2020).
- Podrobně stanovené náklady, které tvoří schválené rozpočty příspěvkových organizací
včetně vyjádření vlastních investičních nákladů uváděných školek zodpoví žadateli
dotčené mateřské školy.

-

-

Jako odpověď na „finanční náklady investic do opravy staveb těchto školek ze strany
zřizovatele města Tišnova za uváděné roky“ je zaslána příloha „Opravy a investice 2019“
a příloha „Investice 2020“.
Počet žáku v uvedených mateřských školách a objem „prostředků plynoucích za žáky“
v rámci RUD v roce 2019 a 2020 jsou uvedeny v příloze „Počty žáků v MŠ_RUD“.

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

Ing. Petra Jůzová
vedoucí finančního odboru
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