Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Dne 29. 3. 2022 obdržel Olomoucký kraj, Krajský úřad Olomouckého kraje žádost o
poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, obsahující následující text a požadavky:
„Chtěla by jsem informaci o financování v ZŠ Mikulovice u Jeseníku, Hlavní 346.,
Mikulovice u Jeseníku. Podle ustanovení § 2 odst. 1 InfZ platí, že „ povinnými
subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace
vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a
jejich orgány a veřejné instituce.“ Chtěla by jsem vědět, kdo zainvestoval pořízení
a instalaci 4 jednotek klimatizačního zařízení( vnitřní i venkovní) v ředitelně a
počítačové učebně. V této škole naměřila KHS na podzim 2020 hlučnost z
provozovny Slezských kamenolomů, se kterou je v přímém sousedství a místo
řešení problémů s provozovnou se raději instaluje ne zrovna levné klimatizační
zařízení do kanceláří zaměstnanců? A co zvyšující se ceny elektřiny? Klimatizace
spotřebuje hodně elektřiny, vláda, ministerstva a kraje vyzývají k šetření energiemi
a ZŠ, která spadá i pod si v březnu 2022 nainstaluje klimatizační jednotky.
Nestačila by paní ředitelce jen přenosná klimatizace, která nespotřebuje tolik
energie a také na tu chvíli co je v kanceláři ji i ochladí? A také bez jakéhokoliv
oznámení majitelům bytů nad školou se umístily klimatizační jednotky pod okna
jejich bytů. To se nedala částka za tento výdej dát například neučitelským
zaměstnancům, nebo použít na solární panel a tím třeba vytápět teplou vodu v
ZŠ? Chtěla bych informace o financování této školy a použití financí. Informace
jestli se provádí na této škole nějaké kontroly a audity jejich výdajů.“
Poskytnutá informace:
Podle § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím jsou povinné subjekty,
mezi které náleží i kraje jako územní samosprávné celky, povinny poskytovat
informace vztahující se k jejich působnosti.
Dle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím,
ve znění pozdějších předpisů, povinný subjekt posoudí žádost a v případě, že se
požadované informace nevztahují k působnosti povinného subjektu, žádost odloží a
sdělí tuto odůvodněnou skutečnost ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení žádosti
žadateli.
Krajský úřad Olomouckého kraje poskytuje Základní škole Mikulovice, okres Jeseník,
podobně jako dalším právnickým osobám, které vykonávají činnost škol a školských
zařízení a jsou zřizovány obcí (na území Olomouckého kraje), pouze finanční
prostředky ze státního rozpočtu určené na platy, náhrady platů, na odměny za
pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na výdaje na úhradu pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu
pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních
a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající ze základních pracovněprávních
vztahů, případně na další přímé neinvestiční náklady, resp. výdaje (tzv. přímé
náklady).

Z těchto finančních prostředků nelze hradit provozní výdaje, jako je například i
pořízení a instalace klimatizačních jednotek. Pořízení a instalace klimatizačních
jednotek muselo být realizováno z jiných finančních prostředků, zejména z příspěvku
na provoz, který poskytuje dané organizaci (podle zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) její
zřizovatel, tedy v daném případě obec Mikulovice.
Dále uvádíme, že kontroly, které probíhají u právnických osob vykonávajících činnost
škol a školských zařízení zřizovaných obcí a zajištuje je krajský úřad, jsou zaměřeny
pouze na výše uvedené přímé náklady ze státního rozpočtu, kontrola finančních
prostředků určených na provoz organizace nespadá do působnosti kontroly
vykonávané krajským úřadem.
Nakládání s finančními prostředky určenými na provoz organizace je oprávněn
kontrolovat zřizovatel této organizace. Další bližší informace o pořízení a instalaci
klimatizačních jednotek a jejich financování tak v dané věci poskytnout nemůžeme,
neboť se netýkají naší působnosti. Se žádostí o poskytnutí bližších informací v této
věci doporučujeme se obrátit na zřizovatele dané organizace.
Vzhledem k tomu, že poskytování finančních prostředků na provozní výdaje, kam
spadá například právě i pořízení a instalace klimatizačních jednotek, nakládání
s těmito finančními prostředky a kontrola použití těchto finančních prostředků
nespadá do působnosti povinného subjektu, nevztahují se Vámi požadované
informace k působnosti povinného subjektu. Z tohoto důvodu povinný subjekt podle
§ 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím Vaši žádost
o poskytnutí informací (pokud nejde o informace uvedené výše) částečně odložil.
Informaci zpracoval:
Dne 5. 4. 2022, Mgr. Michal Novák, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
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