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Poskytnutí informace
na žádost ze dne 27.6.2012
Úřad městské části Praha 4, odbor kancelář tajemníka, jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ), poskytuje informaci ve věci žádosti Ing. Daniela Kunce,
Bítovská 1228, 140 00 Praha 4, ze dne 27.6.2012 o poskytnutí informací:
• poskytnutí kopie smluv, tepelná čerpadla v objektech ZŠ Plamínkové a ZŠ Borovské, dále dle žádosti
takto:
Úřad městské části Praha 4
Poskytuje informaci
V bodech 1. – 3. Vám poskytujeme kompletní dokumentaci ve formě smluv, dodatků,
Usnesení Rady a důvodových zpráv, ve kterých jsou obsaženy informace, které jsou předmětem žádosti.
K bodu 4. „výše nájemného vyúčtovaného z titulu pronájmu objektů mateřských a základních škol v majetku a ve svěřené správě MČ
Praha 4 …..“ uvádíme že:
výše předepsaného nájemného činila v roce

2009: 17,176.800,-Kč
2010: 17,820.400,-Kč
2011: 20,792.190,-Kč

Jedná se cca o 73 mateřských a základních škol.
V případě členění dle jednotlivých škol, budou požadovány náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace podle zákona č.
106/1999 Sb., v pl. znění.
.
K bodu 5.
– „….proč MČ Praha 4 pronajímá majetek svěřený příspěvkovým organizacím, které zřídila…..“ uvádíme, že:
Příspěvková organizace je právnickou osobou veřejného práva zřízenou k plnění úkolů ve veřejném zájmu. Základy právního postavení
příspěvkových organizací upravuje zákon o rozpočtových pravidlech státu a zákon o rozpočtových pravidlech územních odborů. Podle
nich zřizují příspěvkové organizace organizační složky státu a územní samosprávné celky, a to pro takové činnosti v jejich působnosti,
které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu. O vzniku příspěvkové
organizace vydává zřizovatel zřizovací listinu. Zřizovatel dále jmenuje a odvolává jejího ředitele, rozhoduje o jeho odměňování, může
šetřit stížnosti směřující proti němu a vůbec provádět kontrolu hospodaření celé příspěvkové organizace.
Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní (resp. hlavní) činností a s peněžními prostředky od jiných
osob, především z rozpočtu svého zřizovatele. Zřizovatel poskytuje příspěvkové organizaci příspěvek na provoz v návaznosti na výkony
nebo jiná kritéria jejích potřeb. Toto hospodaření se netýká budov a pozemků, které vlastní hl.m.Praha a byly svěřeny na základě zák. č.
172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, v platném znění, do vlastnictví obce hl. města Prahy a dle §
19, odst. 1 a § 34, odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a na základě vyhl. hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb.
HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v platném znění městské části Praha 4. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že MČ
Praha 4 poskytuje sice prostředky na provoz v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria, ale objekty a pozemky sloužící příspěvkovým
organizacím jako vlastník pronajímá.
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Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí podat odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy, a to prostřednictvím
Úřadu městské části Praha 4 (ust. § 16 odst. 1 InfZ, § 83, § 86 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.). Odvolání se doručuje na adresu sídla
Úřadu městské části Praha 4 v ul. Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 zákona
č. 500/2004 Sb., musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí (§ 82 zákona č. 500/2004 Sb.).
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