Úřad městské části Praha 10
odbor školství
Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka:
V Praze dne:

P10-097374/2020
P10-098448/2020
Marousková/139
22. 9. 2020

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 18. 9. 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 zaslání přehledu finančních prostředků, které byly městskou částí poskytnuty ZŠ Brigádníků
na školní rok 2019/2020,2020/2021, případně za rok 2019 a 2020 nevím jak je to kalendářně rozděleno
2) Prosím také o rozdělení nákladů dle oblastí na které byly škole poskytnuty, pokud se to takto dělí
Informaci žádám poskytnout v elektronické formě na emailovou adresu
;
pokud by Vám tato možnost nevyhovovala, tak prosím v písemné formě na adresu uvedenou výše a to
prosím v zákonné lhůtě 15 dnů ode dne přijetí žádosti. Na tomto přímém poskytnutí informace trvám i
v případě, že byla již zveřejněna.“
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.
Ad. 1) Finanční prostředky jsou poskytovány na kalendářní roky. Jsou rozděleny na neinvestiční
dotace – účelově určené (UZ) a na neinvestiční příspěvky – provozní příspěvky.
Na rok 2019 bylo poskytnuto:
 účelově určené příspěvky (UZ): 955 985 Kč
 provozní příspěvky: 4 171 000 Kč



Na rok 2020 - údaje k datu 18. 9. 2020:
účelově určené příspěvky (UZ): vyplaceno: 1 014 985 Kč, zbývá vyplatit: 1 708 100 Kč
provozní příspěvky: 4 171 000 Kč
Poukazuji na to, že rok 2020 není ještě účetně uzavřen a školy prozatím nemohly finanční
prostředky vyúčtovat, příp. vrátit nečerpané. Je možné, že se uvedené částky budou ještě
měnit.

Ad. 2) Finanční prostředky jsou rozděleny na neinvestiční dotace – účelově určené (UZ) a na
neinvestiční příspěvky – provozní příspěvky.
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Účelově určené využívají školy na pokrytí mzdových prostředků, platů odvodů apod. (např.
provozní asistent, logoped, asistent pedagoga…), na rozvoj dětí a školy (projekty, vybavení,
opravy a udržování) a na realizaci školy v přírodě v Horském hotelu. Provozní příspěvky slouží
např. na úhradu energií, vody…

S pozdravem
Mgr. Bc. Jana Vinterová
vedoucí odboru školství ÚMČ Praha 10

„otisk razítka“

„elektronicky podepsáno“

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

