MĚSTO NOVÝ JIČÍN
MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN
Odbor školství, kultury a sportu
Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín
pracoviště Divadelní 1, 741 01 Nový Jičín
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č.j.:
Spis. značka:

OŠKS/43808/2018
Vážený pan
xxx
xxx

Vyřizuje:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

xxx
xxx

Datum:

27.06.2018

xxx

Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c/ zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Město Nový Jičín obdrželo dne 21. 6. 2018 a opakovaně dne 25.6.2018 Vaši žádost podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“),
v níž se domáháte poskytnutí detailního vyúčtování dotace ve výši 971 652,- Kč , kterou obdržela
Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace (dále jen „ZŠ“) v r. 2015 od
MŠMT v rámci výzvy č. 56 v rámci projektu Čteme a učíme se v Evropě“, reg. číslo
CZ.1.07/1.1.00/56.2551) a jíž je město Nový Jičín zřizovatelem.
Podle § 2 odst.1/ InfZ jsou povinné subjekty, mezi které náleží i obce jako územní samosprávné
celky, povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti.
Zřizovatel město Nový Jičín souhlasil se zapojením základní školy do Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle platných Zásad vztahů zřizovatele a jeho příspěvkových
organizací.
Jelikož se jedná o projekty hrazené z prostředků SR a ESF, zřizovatel zde vystupuje, dle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, pouze jako převodce finančních
prostředků (průtokové dotace). Finanční vypořádání (vyúčtování dotace) provádí přímo základní
škola na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 218/567.1.1/2015, ze dne 16. 6. 2015. Kontrolu
plnění podmínek dotace provádí MŠMT - poskytovatel dotace, nikoliv zřizovatel.
Vzhledem k tomu, že se město Nový Jičín na vyúčtování dotace nepodílelo a neprovádí ani
kontrolu plnění podmínek této dotace, nevztahují se Vámi požadované informace k jeho
působnosti. Z toho důvodu město Nový Jičín Vaši žádost o poskytnutí informace v souladu s § 14
odst. 5, písm. c/ zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů odkládá.
BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB, a.s., pobočka Nový Jičín
č. ú.: 19 - 326801 / 0100 (příjmy)
č. ú.: 326801 / 0100 (výdaje)
IČ: 00298212

ÚŘEDNÍ DNY A HODINY
Po, ST 08:00 – 11:00
Út, Čt
08:00 – 11:00
Pá
08:00 – 11:00

12:00 – 17:00 hod.
12:00 – 15:00 hod.

http://www.novy-jicin.cz
ID DS: ywmb4nc
e-podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz
tel. ústředna: 556 768 222, fax: 556 768 289

Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup města Nový Jičín
podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost můžete podat u města Nový Jičín do 30 dnů ode dne
doručení tohoto sdělení (§16a odst. 3 písm. a/ InfZ). O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad
Moravskoslezského kraje.
V případě vyúčtování výše uvedeného programu se, prosím, obraťte na ředitelství ZŠ Nový Jičín,
Komenského 66, p. o.

Ing. Oldřiška Navrátilová
Vedoucí OŠKS

