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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
 
Vážený pane, 
 
dne 6.11.2014 obdržel Městský úřad Litoměřice, jako povinný subjekt ve smyslu 
§ 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, Vaši žádost o poskytnutí informace. 
Žádost byla doručena elektronickou cestou. Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala 
náležitosti stanovené v ustanovení § 14 odst. 2 zákona, byl jste dne 10.11.2014 dle § 14 
odst. 5 zákona vyzván k doplnění žádosti. Požadované údaje byly povinnému subjektu 
poskytnuty 11.11.2014. Tímto Vám zasílám požadované informace. 

 
1. Závěrečnou (průběžnou) informaci Kontrolního výboru o jeho činnosti - ne odkazy 
ale podrobný obsah co bylo kontrolováno, s jakým výsledkem, řešení. 

 

Zápisy kontrolního výboru z let 2011-2012 jsou obsaženy v příloze. Zápisy z let 2013-2014 
byly poskytnuty odkazem na webové stránky města. Ohledně závěrečné zprávy kontrolního 
výboru bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí informace.  
 
2. Přehled investic a jiných výdajů na Základní školy v Litoměřicích - celková výše 

poskytnutých finančních prostředků na jednotlivé školy za období 5 let 

 
Tyto informace jsou obsaženy v Závěrečných účtech Města Litoměřice za roky 2010, 2011, 
2012 a 2013 – viz přílohy. Za rok 2014 jsou tyto informace obsaženy v materiálu Plnění 
rozpočtu za období 1-10/2014 (viz příloha) 
V případě základních škol se jedná se o výdaje v rámci odboru školství, kultury, sportu 
a památkové péče, kdy základním školám jsou městem poskytovány provozní finance - 
konkrétně příspěvky na provoz a dále příspěvek na platy nad rámec povinností vyplývajících 
ze školského zákona. Další výdaje města do základních škol jsou pak případné opravy 
a investice. Tyto výdaje jsou opět v rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a památkové 
péče. Tyto informace jsou v Závěrečných účtech obsaženy v plnění rozpočtu (čerpání výdajů) 
konkrétního odboru (např. v materiálu Závěrečný účet za rok 2010 na stranách 30-32, 
v závěrečných účtech za další roky pak ve stejné struktuře). V případě potřeby je možné pro 
další detailní informace kontaktovat přímo vedoucí odboru školství, kultury, sportu 
a památkové péče ing. Andreu Křížovou: e-mail: andrea.krizova@litomerice.cz 
 

3. Stav čerpání rozpočtu města k dnešnímu dni a to srovnání se schváleným rozpočtem: 
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- kolik vyčerpáno, v případě přečerpání - zdůvodnění a na jaký účel, kdo schválil, jak kdo 

hlasoval a jakými příjmy města budou nahrazeny 
 
 
Čerpání rozpočtu je v rámci města Litoměřice vyhodnocováno měsíčně na základě měsíčních 
uzávěrek – na webu města je toto čerpání zveřejňováno čtvrtletně – v příloze uvedeno 
poslední čerpání rozpočtu za období 1-10/2014. Obecně je nutno zdůraznit, že v případě 
potřeby navýšení výdaje oproti schválenému rozpočtu je nutno před uskutečněním tohoto 
výdaje provést rozpočtové opatření - tj. ze schváleného rozpočtu (SR) se stane rozpočet 
upravený (UR) – tj. k přečerpání rozpočtu na straně výdajů tedy v praxi nedochází, protože 
v případě potřeby jsou prováděna rozpočtová opatření. Tato rozpočtová opatření projednává 
finanční výbor a doporučuje je pak ke schválení na jednotlivých jednáních zastupitelstva (pod 
bodem rozpočtová opatření dle doporučení finančního výboru) – tato konkrétní rozpočtová 
opatření jsou před každým jednáním zastupitelstva zveřejňována na webu jako součást 
materiálů na jednání zastupitelstva. U každého takto zveřejňovaného rozpočtového opatření je 
tedy v komentáři uvedeno, za jakým účelem je provedeno a jak je např. v případě 
požadovaného zvýšení výdaje řešeno jeho krytí – obecně je možno opět říci, že požadované 
navýšení výdaje je možné krýt snížením jiného již schváleného výdaje, zvýšením příjmů, 
přijetím dotace nebo z vlastních zdrojů města z minulých let, případně z cizích zdrojů (úvěr). 
 
V případě potřeby bližších informací je možno kontaktovat přímo vedoucí ekonomického 
odboru ing. Ivetu Zalabákovou – email: iveta.zalabakova@litomerice.cz 
 

S pozdravem 
 
 

Mgr. Alice Karpíšková 
vedoucí Odboru - kancelář starosty a tajemníka 


