MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů
Spis. zn.:
Č.j.
Vyřizuje :

S-MUTI 19214/2020
MUTI 20611/2020
J. Hladká

Tišnov, 11.6.2020
Tel.: 549 439 822

E-mail : jana.hladka@tisnov.cz

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů
Městský úřad Tišnov, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů, jako povinný subjekt dle ustanovení § 2
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „SvInf“)
obdržel dne 27.5.2020 žádost o informace dle SvInf vedenou pod spis. zn. S-MUTI 19214/2020, č.j. MUTI
19214/2020 (dále jen „žádost“), žadatele
XXXXX XXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXX, XXX XX XXXXXXX (dále jen „žadatel“).
V uvedené žádosti se žadatel domáhá poskytnutí informací o:
1. použití finančních prostředků, které byly převedeny na krizový štáb města Tišnova v souvislosti
s výskytem koronaviru v ČR.
2. podrobném soupisu nakoupených ochranných prostředků pro potřeby města a vyčíslení množství a
ceny u každého druhu těchto nakoupených ochranných prostředků.
3. odchozích platbách ve dnech 6. a 9.4.2020 ve výši 872 914,- Kč ve prospěch JMK Brno a na co byly
odchozí platby ve prospěch účtů JMK Brno použity. Požadavek rozpočtu v paragrafu 2293, položky 5193
dopravní obslužnost požaduje ve prospěch účtu kraje mnohem větší výdaj.
4. zveřejnění zápisu ze zasedání Krizového štábu města Tišnova v souvislosti s výskytem koronaviru na
území města Tišnova.
Správní orgán žádost posoudil a tímto poskytuje žadateli informaci v souladu s §14 odst. 5 písm. d) zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů následovně:
K dotazu č. 1 správní orgán žadateli sděluje, že výdaje související s opatřeními v důsledku dopadu COVID-19
se v roce 2020 účtují na § 5213 (Krizová opatření) následovně (viz. Příloha č. 1):
a) rozpočet schválený na rok 2020: 50.000,- Kč
b) rozpočet upravený na rok 2020: 2.550.000,- Kč
c) stav výdajů k 27.5.2020: 179.357,27 Kč.

K dotazu č. 2 správní orgán žadateli sděluje, že rozpis výdajů hrazených z § 5213 (Krizová opatření) je uveden
v Příloze č. 1.
K dotazu č. 3 správní orgán žadateli sděluje, že platby uskutečněné dne 6. a 9.4.2020 ve prospěch
Jihomoravského kraje jsou uvedeny v souhrnné sestavě - viz. Příloha č. 2. Nejedná se o platby za ochranné

pomůcky. Jihomoravský kraj není dodavatelem ochranných pomůcek, které město nakoupilo. Dále žadateli
sděluje, že zmiňované platby platby představují výdaje na dopravní obslužnost a vratky dotací.
Dále, výdaje na dopravní obslužnost jsou v roce 2020 účtovány následovně:
a) § 2293 (Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu), pol. 5169 – provozování služeb Senior taxi
- rozpočet schválený = upravený na rok 2020: 300.000,- Kč
- čerpáno k 27.5.2020: 103.272,- Kč
b) § 2295 (Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená), pol. 5193 – příspěvek na financování
systému IDS JMK
- rozpočet schválený = upravený na rok 2020: 500.200,- Kč
- čerpáno k 27.5.2020: 500.141,- Kč (součet pol. 202000115 + pol. 202000116)
K dotazu č. 4 správní orgán žadateli sděluje, že Zápisy ze zasedání Krizového štábu ORP Tišnov nebyly
zveřejněny.

Ing. Jana Hladká, Ph.D.
vedoucí odboru
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