B"t

MĚSTO KDYNÉ
Tajemnice MěU

Náměstí 1,345 06 Kdyně

Adresát:

Vaše číslo jednací:
Váš dopis ze dne: 4. 1.2021

Číslo jednací:
Číslo spisu:

MeKd/2021/16
53/2021

Vyřizuje:

Ing. Štěpánka Mrázová

Tel.:
Email:

379413513

Kdyně

19. 1.2021

mrazova@radnice.kdyne.cz

Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.^
o svobodném přístupu k informacím

Město Kdyně, jakožto povinný subjekt, obdrželo dne 4. l. 2021 Vaši žádost o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která je
evidována pod č.j. MeKd/2021/16. V souladu s výše uvedeným zákonem Vám poskytujeme
níže uvedené informace:

Odpověď k bodu č. l: Seznam veškerých dokumentů, které byly podkladem k projednání
bodu R41-629 a) a b) Usnesení Rady města Kdyně ze dne 30. 7. 2020 ve věci odejmutí
drobného dlouhodobého majetku příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola
Prapořiště a poskytnutí kopií těchto dokumentů.

Ve věci odejmutí drobného dlouhodobého majetku byly podkladem ke schůzi Rady města
Kdyně následující dokumenty:
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly hospodaření v příspěvkové organizaci

Základní a mateřská škola Prapořiště, se sídlem Prapořiště 100, 345 06 Kdyně, IČO:
70996717;
Fotografie pořízené zástupci zřizovatele v objektu školy;
Otevřený dopis ředitele MS a ZS Prapořiště, Mgr. Jana Dobiáše.
Kopie výše uvedených dokumentů sanonymizovanými osobními údaji jsou přílohou datové
zprávy.
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Odpověď k bodu č. 2: Zápis z jednání Rady města Kdyně ze dne 30. 7. 2020.
Sken dokumentu s anonymizovanými osobními údaji je přílohou datové zprávy.
Odpověď k bodu č. 3: Seznam veškerých dokumentů, které byly podkladem k projednání a
schválení rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prapořiště na
rok 2021 a poskytnutí kopií těchto dokumentů.

Rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MS Prapořiště, k jehož schválení je dle zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetentní rada
obce, doposud nebyl schválen. Zastupitelstvem města Kdyně byla schválena výše
neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz organizace v roce 2021. Podkladem
k projednání a schválení výše neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola Prapořiště na rok 2021 byly následující dokumenty:
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Prapořiště
předkládaný ředitelem organizace;

Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly hospodaření v příspěvkové organizaci

Základní a mateřská škola Prapořiště, se sídlem Prapořiště 100, 345 06 Kdyně, IČO:
70996717.

Kopje výše uvedených dokumentů s anonymizovanými osobními údaji jsou přílohou datové
zprávy.

Odpověď k bodu č. 4: Zápis zjednání Rady města Kdyně, na které byl projednán rozpočet
příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Prapořiště na rok 2021, včetně všech
přijatých usnesení.

Rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MS Prapořiště, k jehož schválení je dle zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetentní rada
obce, doposud nebyl schválen. Rada projednala a doporučila zastupitelstvu ke schválení výši
neinvestičního příspěvku na provoz organizace v roce 2021. Sken dokumentu
s anonymizovanými osobními údaji je přílohou datové zprávy.

Odpověď k bodu č. 5: Seznam veškerých dokumentů, které byly podkladem k jednání Rady
města Kdyně o rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prapořiště
na rok 2021 a poskytnutí těchto dokumentů.

Rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MS Prapořiště, k jehož schválení je dle zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetentní rada
obce, doposud nebyl schválen. Rada projednala a doporučila zastupitelstvu ke schválení výši
neinvestičního příspěvku na provoz organizace v roce 2021. Podklady k jednání Rady města
Kdyně o výši neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace Základní a mateřská škola
Prapořiště:
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Prapořiště
předkládaný ředitelem organizace;

Podrobný rozpis účtů 501 a 518 k návrhu rozpočtu (předloženo ředitelem PO);
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Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly hospodaření v příspěvkové organizaci

Základní a mateřská škola Prapořiště, se sídlem Prapořiště 100, 345 06 Kdyně, IČO:
70996717;
E-mailová korespondence vedoucí FO MěU Kdyně s Mgr. Janem Dobiášem ve věci
upřesnění návrhu rozpočtu organizace na rok 2021;

Odůvodnění snížení neinvestičního příspěvku ZŠ a MS Prapořiště.
Kopie výše uvedených dokumentů s anonymizovanými osobními údaji jsou přílohou
datové zprávy.
Odpověď k bodu č. 6: Kdy a jakým způsobem byl zveřejněn návrh rozpočtu města Kdyně na
rok 2021.

Návrh rozpočtu města Kdyně byl v souladu se ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněn 15 dní přede dnem zahájeníjeho
projednávání Zastupitelstvem města Kdyně, a to l. 12. 2020. Návrh rozpočtu města Kdyně na
rok 2021 vč. veškerých příloh byl v souladu s výše uvedeným zákonem zveřejněn na fyzické i
elektronické úřední desce MěU Kdyně.
Odpověď k bodu č. 7: Seznam veškerých dokumentů, které byly zveřejněny jako návrh
rozpočtu města Kdyně na rok 2021 a poskytnutí kopií těchto dokumentů.
Jako návrh rozpočtu města Kdyně byly od 1.12. 2020 zveřejněny následující dokumenty:
Návrh rozpočtu města Kdyně na rok 2021;
Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu města Kdyně na rok 2021;
Příloha k návrhu rozpočtu města Kdyně na rok 2021;
Návrh závazných ukazatelů příspěvkových organizací na rok 2021;
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Kdyně na období 2021 - 2023.
Tyto dokumenty jsou veřejně dostupné v archivu elektronické úřední desky MěÚ Kdyně, dle
Vašeho požadavku je přikládáme do přílohy datové zprávy.
Odpověď k bodu č. 8: Zápis zjednání zastupitelstva města Kdyně, na kterém byl projednán
a schválen rozpočet města Kdyně na rok 2021, vč. všech přijatých usnesení.
Sken dokumentu s anonymizovanými osobními údaji je přílohou datové zprávy.

Ing. Štěpánka Mrázová
tajemnice MěU Kdyně

Počet příloh: 10 souborů

3

