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Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor školství obdržel dne 25. 8. 2020 Vaši žádost
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:
„1) Prosím o informaci Na základě jakého dokumentu či jiné právní formy ZŠ Brigádníků užívá budovu
školy, která je ve vlastnictví Hlavního města Praha a je svěřena do správy MČ Prahy 10 Prosím také o
poskytnutí tohoto dokumentu
2) Prosím o informaci na základě jakého dokumentu či jiné právní formy ZŠ Brigádníků užívá pozemky
v okolí školy (2796/46 ; 2794/69 v k. ů. Strašnice , které jsou ve vlastnictví Hlavního města Praha a jsou
svěřeny do správy MČ Prahy 10. Prosím také o poskytnutí tohoto dokumentu
3) Prosím o informaci, kdo je zodpovědný za technickou údržbu, pravidelnou údržbu a investice do
budovy školy v za účelem zachování technické způsobilosti školy ? A kdo tyto náklady hradí ? Jakým
dokumentem je toto stanoveno ? Prosím o jeho zaslání.
4) Prosím o informaci, kdo je zodpovědný za technickou, pravidelnou údržbu a investice do pozemků
kolem školy za účelem zachování technické způsobilosti pro provoz školy ? A kdo tyto náklady hradí ?
Jakým dokumentem je toto stanoveno ? Prosím o jeho zaslání.
5) Prosím o vysvětlení a rozdělení kompetencí a povinnosti + rozdělení hrazení nákladů či poskytování
rozpočtů: ŠKOLA vs. MĚSTSKÁ ČÁST
Informaci žádám poskytnout v elektronické formě na emailovou adresu…“.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu formou textu tohoto přípisu a jeho příloh.
Ad. 1) Základní škola, Praha 10, Brigádníků 14/510 (dále jen „ZŠ“) užívá budovou na základě nájemní
smlouvy č. 2014/OMP/1543, jenž byla uzavřena dne 13. 11. 2008 mezi MČ Praha 10 a ZŠ. Kopie
nájemní smlouvy je přílohou č. 1 tohoto přípisu.
Ad. 2) Pozemky jsou užívány fakticky. Písemný dokument není mezi MČ Praha 10 a ZŠ uzavřen.
Ad. 3) Zodpovědnost za technickou a pravidelnou údržbu budovy školy má vlastník budovy a částečně
i nájemce (specifikace je uvedena v Příloze č. 1 tohoto přípisu - čl. V Nájemní smlouvy a dále v
příloze č. 1 Nájemní smlouvy – Specifikace drobných oprav a běžné údržby).
Investice jsou záležitostí zřizovatele školy, vlastníka – Městské části Praha 10 (tedy vykonavatele
vlastnického práva, kterým je Odbor majetkoprávní Úřadu městské části Praha 10), což vychází
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ze zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (vlastnictví - §
1011 – 1114), a z organizačního řádu ÚMČ Praha 10 (str. 30 Přílohy č. 2 tohoto přípisu):
„Odbor majetkoprávní ÚMČ (OMP) je zřízen RMČ pro výkon samostatné působnosti na úseku
metodické, pro výkon samostatné působnosti v oblasti správy, hospodaření a nakládání
s obecním majetkem. Odboru je svěřen výkon vlastnických práv na majetku hl. m. Prahy
svěřeného do správy MČ. Odbor vykonává funkci správce majetku. Zajišťuje provozní a
ekonomickou část správy svěřeného majetku. Odbor metodicky řídí zadávání veřejných zakázek
MČ a zřízených organizací a organizačně zajišťuje zadávání veřejných zakázek mimo působnost
OBN. Odbor připravuje, příp. realizuje schválené majetkoprávní úkony. Vyřizuje stížnosti a
podněty, které se týkají působnosti OMP. Činnosti, které nejsou zařaditelné do níže uvedených
činností jednotlivých oddělení, mohou být přiděleny konkrétnímu oddělení pokynem vedoucího
odboru.“
Náklady na údržbu a investice hradí zřizovatel školy.
Ad. 4) Zodpovědný je vlastník (Odbor majetkoprávní Úřadu MČ, který vykonává vlastnická práva).
Náklady na údržbu a investice hradí zřizovatel školy. Toto vychází ze zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku (vlastnictví - § 1011 – 1114) a z organizačního řádu ÚMČ Praha 10 (str. 30
Přílohy č. 2 tohoto přípisu).
Ad. 5) Základní školy zřizuje ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, obec, tedy městská
část Praha 10.
Ve školském zákoně jsou výslovně vyjmenovány pravomoci zřizovatele vůči jím zřizované škole.
Rada města vydává zřizovací listinu školy; rozhoduje o změnách zřizovací listiny; rozhoduje
o sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení školy; jmenuje a odvolává ředitele školy a stanoví jeho
plat; schvaluje rozpočet školy; schvaluje zlepšený výsledek hospodaření školy a schvaluje
vytvoření dalších peněžních fondů školy apod.
Škola je samostatnou právnickou osobou a o všech jejích vnitřních záležitostech, ať již jde o věci
pedagogického, personálního nebo ekonomického charakteru, rozhoduje její ředitel, který je
jejím statutárním orgánem. Ředitel školy mj. odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávací
a školské služby v souladu se školským zákonem, odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň
vzdělávání a školských služeb, stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a odpovídá
za použití finančních prostředků státního rozpočtu i příspěvku zřizovatele. Právní úprava je
koncipována tak, že veškeré pravomoci, které nejsou výslovně svěřeny jiným orgánům, náleží
řediteli školy.
V rámci regionálního školství rozlišujeme investiční (kapitálové) a neinvestiční výdaje, které jsou
tvořeny provozními výdaji a přímými náklady na vzdělávání.
Přímé náklady na vzdělávání tvoří:
 platy, náhrady platů, mzdy, náhrady mezd a výdaje s nimi související (tj. odvody na sociální a

zdravotní pojištění a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů apod.);

 výdaje na učební pomůcky, školní potřeby a učebnice (pokud jsou poskytovány bezplatně);
 další výdaje související se vzděláváním, tj. výdaje na další vzdělávání pedagogických

pracovníků a na činnosti, které souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání.

Přímé náklady na vzdělávání jsou hrazeny ze státního rozpočtu, tj. z rozpočtu kapitoly
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Ostatní neinvestiční výdaje, tj. provozní výdaje, hradí zřizovatel příslušné školy. Provozní výdaje
škol zřizovaných územními samosprávnými celky jsou hrazeny z rozpočtu zřizovatele, tj. z
rozpočtu obce.
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Primárním zdrojem úhrady těchto výdajů jsou příjmy obcí a krajů z tzv. rozpočtového určení
daní, tedy přerozdělení výslovně stanovených sdílených daní mezi stát, obce a kraje. Jedním z
koeficientů, podle kterých se část sdílených daní rozděluje mezi jednotlivé obce, je počet žáků
základních škol vzdělávajících se ve zřizované škole.
Investiční výdaje jsou hrazeny vždy zřizovatelem příslušné školy. V případě základní školy
zřizované obcí jsou tyto výdaje hrazeny z obecního rozpočtu, tedy z rozpočtu městské části Praha
10.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
Vzhledem k mimořádnému rozsahu poskytovaných příloh však zveřejňujeme v souladu s ustanovením
§ 5 odst. 3 InfZ, pouze tuto doprovodnou informaci vyjadřující obsah poskytnuté informace.

S pozdravem

Mgr. Bc. Jana Vinterová
vedoucí odboru školství ÚMČ Praha 10
„elektronicky podepsáno“

„otisk razítka“

Přílohy:
č. 1) Nájemní smlouva č. 2014/OMP/1543
č. 2) Organizační řád ÚMČ Praha 10

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha10
IČ: 00063941
Bankovní spojení: 19-2000733369/0800

Úřední hodiny:
Pondělí 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:30
Středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:30
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tel.: +420 267 093 111
fax: +420 272 739 587
e-mail: posta@praha10.cz
www.praha10.cz

