
 
                                                                                                        
 
V Tišnově  25.6.2020 
  Naše č.j. MSPAL/154/19                                                                                   

                                                                                                                                  
Věc: Poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
         k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Mateřská škola Na Paloučku, Tišnov, příspěvková organizace, obdržela dne 17.6.2020 podání 
občana ve věci „Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.“, ve které požaduje, cit.:  
„Vážená paní Ing. ……, 
vzhledem k nezaslání požadovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím povážuji Vámi zaslané vyjádření za neúplné a tedy nesplňující moji žádost. Znovu Vás tedy 
žádám o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o zaslání 
informacích v následně uváděných požadavcích. Jako daňový poplatník, a tedy se podílející na finančním 
provozu školek, mám nárok na zveřejnění úplného rozpočtu a podrobně stanovených nákladů na jednotlivé 
položky, které tvoří schválené rozpočty příspěvkových organizací města Tišnova s IČ 49458744 Mateřská 
škola Sluníčko, IČ 72049634 Mateřská škola Na Paloučku a IČ 49457560 Mateřská škola U Humpolky na 
roky 2019 a 2020.  
Zvláště požaduji finanční vyjádření vlastních investičních nákladů uváděných školek s podrobným popisem 
investic a také finančních nákladů investic do opravy staveb těchto školek ze strany zřizovatele města 
Tišnova za uváděné roky. Uváděné čísla jsou naprosto nevypovidající o potřebě nárůstu plateb za 
jednotlivé žáky a vytvářejí dojem, že ivestice do majetku města jsou hrazeny z prostředků určených pro 
vzdělávání a výchovu dětí. 
Dále žádám o informaci, kolik protředků (korun)  RUD jde na na školáky v jednotlivých školkách z důvodu 
nařízené školní výchovy zákonem, a o kolik školákú se v jednotlivých školkách jedná v rocích 2019 a 2020. 
Děkuji za poskytnuté informace“. 
 
Odpověď na žádost: 
1) podrobně stanovené náklady na jednotlivé položky schválených rozpočtů MŠ Na 

Paloučku, Tišnov na roky 2019 a 2020 jsou zaslány v příloze č.1 

2) odpověď na „vlastní investiční náklady uváděných školek s podrobným popisem investic“: 
v roce 2019 proběhla vlastní investiční akce na opravu podlah ve skladech školní jídelny 
ve výši 143 187,- Kč a v roce 2020 bude realizována v červenci oprava podlah ve školní 
kuchyni ve výši 193 703,- Kč.  

3) odpověď na: „..také finančních nákladů investic do opravy staveb těchto školek ze strany 
zřizovatele města Tišnova za uváděné roky“ zní: že v roce 2019 a 2020 nebyly 
realizovány ze strany zřizovatele žádné investiční akce do opravy stavby MŠ Na 
Paloučku, Tišnov. 

4) odpověď na dotaz ohledně počtu žáků v MŠ Na Paloučku, Tišnov: v roce 2019 bylo 129 
dětí, a v roce 2020 bylo 130 dětí. 

 
Na základě žádosti podatele budou informace zaslány na požadovanou emailovou adresu.  
 
 S pozdravem 
                                                                                                                         Edita Brnková 
                                                                                                                        ředitelka školy 
 
Příloha č.1:  podrobné náklady schválených rozpočtů 2019 a 2020 
 
Tel: 549 415 666                                 e-mail: horova.ms@seznam.cz                       IČ: 72049634  
       603 917 518                          
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