MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
Úřad městské části Praha-Lipence
K Obci 47, 155 31 Praha 5 — Lipence

Č.j.:772/6-2021

v Praze dne 17. června 2021

In .Miroslav ČÍŽEK

Počet listů: 5
Přílohy: 1/1

Poskytnutí informací podleňzák. č. 106/1999 Sb. - zaslání

Dne 02. 06. 2021 jste osobně doručil na podatelnu Úřadu Městské části Praha-Lipence, se sídlem
K Obci 47, 155 31 Praha 5 - Lipence, žádost o poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, a to o poskytnutí těchto informací:

1. Zjakého důvodu nebyl na Úřední desce ÚMČL (jakještě existovala 16.2.2021 a v současné
době už byla konečně obnovena), a stále není zveřejněn, a tedy trvale přístupný, návrh
rozpočtu na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu Městské části Praha Lipenceha to
alespoň ve zkrácené formě, ve smyslu zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech USC?
Kzáležitosti kolem vedení fyzické úřední desky jsou informace uvedeny vbodě č. 2 tohoto
poskytnutí informací.
Návrh rozpočtu i schválenýv rozpočet MČ Praha-Lipence na rok 2021 jsou v plném znění uveřejněny
na webových stránkách MC Praha-Lipence:

Návrh rozpočtu MČ Praha-Lipence na rok 2021:
httgszllwwwpraha-lipence.cz/urad-a-samosprava/uredni—deska/navrh—rozpoctu-mc-praha-Iipence-

2021pdt-3761.html?kshow=52&hledei=&search-wordstype=a|lWords&kde hledat=sekce&kateq%588%5D=8&sortby=crealed&cas=a||&doba=1&casod=
&casdo=&sort=1&order=0&show=1

Schválený rozpočet MČ Praha-Lipence na rok 2021:
httpsL/lwww.praha—Iipenoe.czlurad-a-samosprava/uredni—deska/schvaIeny—rozpocet—mc—r—2021—
3769.html?ftresult=rozpo%C4%8Det

K rozpočtovému procesu zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně
samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 250/2000 Sb.) v § 11 uvádí:
„..(3)Územní samosprávný celek (dále jen ÚSC) zveřejní návrhu rozpočtu na svých internetových
stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednání na zasedání
zastupitelstva ÚSC. Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu. Na úřední desce
může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích

rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby. ÚSC současně
oznámí na úřední desce, kde je návrh rozpočtu zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné
podoby. Zveřejnění musí být až do schválení rozpočtu. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané
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příslušného ÚSC uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho
projednávání na zasedání zastupitelstva.“
„(4) ÚSC zveřejní rozpočet na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení a

současně oznámení na úřední desce, kde je zveřejněn velektronické podobě a kde je možno
nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do schválení rozpočtu
na následující rozpočtový rok. “

Úřad MČ Praha-Lipence vsouladu sustanovením § 11 odst. 4 ma’ zveřejněno úplné znění
schváleného rozpočtu MČ na webových stránkách a na fyzické úřední desce je uvedeno oznámení,

kde je zveřejněn velektronické podobě a kde je možné do něj nahlédnout v listinné podobě.
Povinnost zveřejňovat, byt' zkrácenou verzí schváleného rozpočtu MČ na fyzické úřední desce zákon
neukládá.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Lipence a schválený střednědob' výhled
rozpočtu MČ Praha-Lipence jsou v plném znění uveřejněny na webových stránkách M
Lipence:

Praha-

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ:
httpszllwwwgraha-|ipence.cz/urad—a-samosprava/uredni-deskalnavr'n-rozpoctoveho-vynledu—mo
lipence-do-2026xlsx-3762.html?kshow=52&hledei=&searoh—wordstype=allWords&kde hledat=sekce&kateq%5B8%5D=8&sortby=created&cas=all&doba=l&casod=
&casdo=&sort=1&order=0&show=1

Střednědobý výhledu rozpočtu MČ:
https:l/wwwpraha—Iipence.czlurad-a-samospráva/uredni-deska/schvaIeny—strededoby-vyhled—do—r-

2026—na—udpdf—3768.html?kshow=52

Problematika uveřejňování střednědobého výhledu rozpočtu je upravena v ustanovení § 3 zák. č.
250/2000 Sb.:
„...(3) Územní samosprávný celek zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých
internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání
na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku. Na internetových stránkách se

zveřejňuje úplné znění návrhu. Na úřední desce může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který
obsahuje alespoň údaje o příjmech & výdajích v jednotlivých letech a o dlouhodobých závazcích a
pohledávkách. Územní samosprávný celek současně oznámí na úřední desce, kde je
návrh střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné

podoby. Zveřejnění musí trvat až do schválení střednědobého výhledu rozpočtu. Připomínky k
návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané územního samosprávného celku uplatnit

písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání
zastupitelstva.
(4) Územní samosprávný celek zveřejní střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových
stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení a současně oznámí na úřední desce, kde je zveřejněn

v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí
být zpřístupněn až do schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu. “

MČ Praha-Lipence v souladu s ustanovením § 3 odst. 4 má zveřejněno schválené úplné znění
střednědobého výhledu rozpočtu MČ na webových stránkách na úřední desce a na fyzické úřední
desce je uvedeno oznámení, kde je zveřejněn velektronické podobě a kde je možné do něj
nahlédnout v listinné podobě. Povinnost zveřejňovat, byt' zkrácenou verzi schváleného
střednědobého výhledu rozpočtu MČ na fyzické úřední desce zákon neukládá.
Odpověď na tento dotaz zpracoval Ing. Petr Jindra — tajemník úřadu MČ Praha — Lipence.

2. Kdo a jakým úředním úkonem rozhodl o zrušení veřejně přístupné Úřední desky ÚMČL,
která byla ve dvou skříňkách na budově UMCL, a byla zrušena po 16.2.2021 a znovu obnovena

v závěru května 2021, po mnoha mých ústních a písemných urgencích?
Otázku kolem fyzické a elektronické úřední desky MČ Praha-Lipence řešil a v současné době řeší i
s Legislativně-právním odborem Ministerstva vnitra tajemník úřadu.
Podle §26 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád) zřizuje každý správní
orgán úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná, pro orgány územního

samosprávného celku se zřizuje jedna úřední deska aobsah úřední desky se zveřejňuje
i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Zákonem č. 501/2004 Sb. došlo současně s účinností nového správního řádu k novelizaci
příslušných ustanovení zákona o obcích, zákona o krajích a zákona o hlavním městě Praze

upravujících dosud úřední desky v územních samosprávných celcích. O existencí úřední desky
správního orgánu se výslovně před účinností zákona č. 501/2004 Sb. zmiňovaly, pouze některé
zákony upravující postavení a působnost orgánů, resp. subjektů, veřejné správy. Jako příklad lze
uvést typicky § 112 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 71 zékona č. 129/2000 Sb., o krajích a §
83 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Dalšími příklady právních úprav institutu úřední

desky jsou dnes např. ustanovení § 78 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
§ 85 odst. 3 zékona č. 258/2000 Sb., o ochrané veřejného zdraví, nebo též § 125 zákona č. 127/2005
Sb., o elektronických komunikacích.
Z uvedeného vyplývá, že § 26 odst. 1 správního řádu v případě územních samosprávných celků

nahrazuje v plném rozsahu ustanovení zákona o obcích, zákona o krajích a zékona 0 hl. m. Praze
upravujících dosud úřední desku, vztahuje se tedy toto ustanovení (včetně věty třetí) na úřední
desku jako takovou, nikoliv tedy jen na "úřední desku pro účely správního řádu".
Vzhledem knejasné právní úpravě vedení fyzické a elektronické úřední desky a neexistenci
podzákonného předpisu upravujícího tuto problematiku a existujícímu rozporu mezi jednotlivými

právními normami, je na základě Vaši připomínky a vrámci principu dobré správy, zdůvodu
předcházení sporů vedena i fyzická úřední deska v původním stavu s příslušnými oznámeními a
odkazy na elektronickou úřední desku. Po obdržení stanoviska od Ministerstva vnitra bude
postupováno v souladu s jeho závěry.
„
Odpověď na tento dotaz zpracoval Ing. Petr Jindra - tajemník úřadu MC Praha - Lipence.

3. Proč nejsou na webových stránkách ÚMČL umístěny „zprávy o stavu městské části“, jak
tam byly zveřejňovány už od roku 2000?
Původní zprávy o stavu městské části jsou na webových stránkách ÚMČ pod rozpočtem. Na tuto
otázku jsme Vám už odpovídali v minulosti.

Odpověď na tento dotaz poskytla starostka MČ Praha — Lipence, Mgr. Lenka Kadlecová.

4. Žádám o informací ve věci „školní zahrady“:
a) 0 celkové výši nákladův(rozpočtu) na zřízení tzv. „školní zahrady“ na poz. č. 35, k. ú.
Lipence (roh Obilní/Cernošické), tj. výdaje plynoucí ze smlouvy se zhotovitelem díla a

výdaje z této smlouvy uhrazené a zvlášť další výdaje s tímto dílem související (tj. mimo
uvedenou smlouvu, např. na stavební dozor, projekty atd.) tj. výdaje nezbytné

k dokončení a zprovoznéni školní zahrady?
b) Kdy bude dílo, tj. dokončení „školní zahrady“ skutečně hotové, popř. i zkolaudované a
schopné řádného a bezpečného užívání?
c) Kdo bude hradit provozní náklady školní zahrady?

add a):

Údaje o nákladech na zřízení tzv. „školní zahrady“ jsou vyčísleny podle jednotlivých položek,
hrazených v rámci této akce v tabulce, která je přílohou č. 1 této informace. V dolní části tabulkyjsou
vyčísleny náklady na stěhování pomníku a zvoničky, které se původně nacházely na pozemku parc.
č. 35, v k. ú. Lipence.
Odpověď na bod a) zpracoval Ing. Petr Jindra - tajemnik úřadu MČ Praha — Lipence.

add b):
Na tuto otázku neznáme přesnou odpověď. Nyní jsme uplatnili reklamací plotu a travního porostu a
do nápravy nechceme do hříště zasahovat. Kolaudaci zatím podléhá pouze plot. Po jeho opravě by

mohla být zahrada užívána. Pan architekt Šindelář bude navrhovat novou lávku a úpravu altánu s
ohledem na úpravu plotu podle již zpracovaných rozhledových podmínek.
Odpověď na bod b) poskytla Mgr. Lenka Kadlecová — starostka MČ Praha - Lipence.
add c):
Škola ze svých provozních prostředků. O údržbu se bude starat pan školník.
Odpověď na bod 0) poskytla Mgr. Lenka Kadlecová — starostka MC Praha — Lipence.

5. Žádám o informaci, vjakém stavu investorské přípravy je dostavba-rozšíření kapacity
Mateřské školy vLipencích (návazně na bod6 této žádosti) na pozemku současné MS
Lipence.
Jednáme s původním architektem panem Duškem o možnosti zachování zpracovaného projektu a
zároveň o možnosti rozšíření MŠ o čtyři třídy oproti původním dvěma. Zatím jsme u něj poptali

nabídku na studii takového rozšíření.
Odpověď na tento dotaz poskytla starostka MČ Praha — Lipence, Mgr. Lenka Kadlecová.

6. Požaduji informaci o akcich (o investicích, zhodnocení majetku a velkých opravách), kde
investorem je, resp. bude, Městská část Praha Lipence, a to zvlášť o akcích připravovaných
a zvlášť o akcích realizovaných v roce 2021-2022; včetně způsobu financování.

Pořízení multikáry — úvěr/rozpočet MČ,
Školní zahrada — rozpočet MČ,
Klimatizace a akustické obklady v některých třídách ZŠ — dotace Magistrátu,
Úprava prostoru před školou a kolem přemístěných památek — dotace Magistrátu/získání grantu,

Oprava ulice Pod Lečí — rozpočet MČ,
Rekonstrukce ulic Za Hrázi a Nad Údolím Hvězd - dotace z Magistrátu,
Úprava prostoru před poštou, před samoobsluhou a vedle úřadu — granty,

Připrava rozšíření ZŠ a MŠ - rozpočet MČ/dotace Magistrátu,
Rekonstrukce sociálního zařízení v TJ Sokol Lipence — rozpočet MČ,

Rekonstrukce kabin a pořízení umělé trávy na cvičném fotbalovém hřišti — dotace/granty,
Vybudování hasičského hříště — granty
Akce od roku 2023:

Rozšíření MŠ a ZŠ — dotace Magistrátu,
Výstavba zázemí sportovního areálu (nová budova),
Svod dešťové vody v ulicích Na Parcelách,
Rozšíření tělocvičny — vše dotace Magistrátu, Rekonstrukce dalších ulic — rozpočet MČ/dotace

Odpověď na tento dotaz poskytla starostka MČ Praha — Lipence, Mgr. Lenka Kadlecová.

7. Obdobné informace, jako v bodě 6., požaduji o akcích ve prospěch a na katastru Lipenců,
kde investorem je (bude) hlavní město Praha pro léta 2021 a násled.
Semafor v esíčku,
Vybudování a rekonstrukce ulic a sítí v oblasti Žlábek,

Retenční jímka na křižovatce Jílovišt'ská a Na Lhotkách,

Přemístění rybníčku v parku Žlábek,
Obnova a rozšíření vodovodů a kanalizaci,

Vybudování parkoviště a lávky v DČ,
Rozšíření ulice Černošické.
Odpověď na tento dotaz poskytla starostka MČ Praha — Lipence, Mgr. Lenka Kadlecová.

8. Žádám dále o vysvětlení všech číselných údajů uvedených v zápise z 20.1.2021 Finančního
výboru Zastupitelstva MC Praha Lipence k hospodaření v roce 2020, neboť nesouhlasí s údaji
v účetní závěrce za rok 2020 ani s výsledky auditu (Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2020 z 15.3.2021) podepsaný starostkou 26.3.2021.
Vysvětlení číselných údajů uvedených v zápise zjednání FV dne 20.1.2021.

FV vycházel z informaci o příjmech a výdajích za rok 2020, které měl k dispozici od úřadu MČ ze
dne 13.1.2021 jako podklad pro posouzení návrhu rozpočtu na rok 2021.
- Skutečné příimv MČ byly asi o 300 tis. Kč vyšší, než bylo rozpočtováno (po úpravách)
Vysvětlení:
Rozpočtované příjmy na rok 2020 po 7. (poslední) úpravě rozpočtu byly 29.830.400 Kč.

Skutečně příjmy za rok 2020 byly 30.133.619 Kč.
Rozdíl těchto dvou částek je přibližně 300 tis. Kč.
- Skutečné výdaje MČ byly asi o 8 260 tis. Kč nižší, než bylo rozpočtováno

Vysvětlení:
Rozpočtované výdaje na rok 2020 po 7. úpravě rozpočtu byly 34.709.300 Kč.

Skutečně výdaje za rok 2020 byly 26.442.035 Kč.
Rozdíl těchto dvou částek je přibližně 8.260 tis. Kč.
- Hospodaření MČ v r. 2020 tedy skončilo asi o 8 560 tis. Kč lépe, než bylo rozpočtováno

Vysvětlení:

Příjmy byly asi o 300 tis. Kč vyšší, než bylo rozpočtováno (viz výše).
Výdaje byly asi 0 8.260 tis. Kč nižší, než bylo rozpočtováno (viz výše).

Součet těchto dvou částek je 8.560 tis. Kč, a to je částka, o kterou skončilo hospodaření MČ lépe
oproti rozpočtu.
Dále jsou v zápise zjednání FV uvedeny hlavní důvody, proč hospodaření skončilo lépe, než bylo
rozpočtováno.
FV přitom vycházel ze stejných podkladů, tj. z rozpočtu na rok 2020 po všech schválených úpravách
a z informací o příjmech a výdajích za rok 2020.
Odpověď na tento dotaz poskytla starostka MČ Praha — Lipence, Mgr. Lenka Kadlecová.

Ing. Petr Jindra
tajemník úřadu
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Příloha č. 1 — Informace podle zák. č. 106/1999 Sb. — žadatel Ing. Miroslav Čížek
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TDI

u histor.

TDI

unu histor.

PORSIS, s.r.o.

1.3. - 31.3.20 — Křížek

prováděníTDl při přesunu histor. památek 1.4. - 30.4.20 - Zvonička
repliky zvoničky

30.12. 2019 201901055 1

1.2. - 29.2.20 - Pomník

33

, křížku 177 5

Částka vč. DPH
3 000 00
3 000
3 000,00

, pomníku padlých /91

13/
jištění a realizace činnosti zakázky - oprava křížku,zvoničky, pomníku

562 335,
1 2 1 00

583 435,00

venkovní učebna + přesun a rekonstrukce pomníku,zvonička, křížek

1 345 037,60

ing. Petr
',.„wl 'HL'

Městská část Praha - Lipence

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE

IČ 241431
Mgr_ Lenka KadIECOVa” starostka
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K Obci 47, 155 31 Praha-Lipence

Žádost o poskytnutí informace
podle Zákona č. 106/1999 Sb. (Zákon o svobodném přístupu k informacím)

Vážená paní starostko,
s odvoláním na výše uvedený Zákon, a s ohledem na stav, kdy na veřejných zasedáních zastupitelstva

na některé dotazy nejste schopni odpovědět nebo jen útržkovitě, žádám o následující pravdivé a
úplné informace, resp. odpovědi k následujícím dotazům:

1. z jakého důvodu nebyl na úřední desce ÚMČL (jak ještě existovala 16.2.2021 a v současné době
už byla konečně obnovena), a stále není zveřejněn , a tedy trvale přístupný, návrh rozpočtu na rok
2021 a střednědobý výhled rozpočtů Městské části Praha Lipence, a to alespoň ve zkrácené formě, ve

smyslu zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC ?

2. Kdo a jaky’m úředním úkonem rozhodl o zrušení veřejně přístupné Úřední desky ÚMČL, která byla
ve dvou skříňkách na budově ÚMČL, a byla zrušena po 16.2.2021 a znovu obnovena až v závěru

května 2021, po mnoha mých ústních a písemných urgencích?
3. Proč nejsou na webových stránkách ÚMČL umístěny „zprávy o stavu městské části", jak tam byly
zveřejňovány už od roku 2000?
4. Žádám o informaci ve věci „školní zahrady" :

a) O celkové výši nákladů (rozpočtu) na zřízení tzv. „školní zahrady" na poz.č. 35, k.ú.
Lipence (roh Obilní/Černošické), tj. výdaje plynoucí ze smlouvy se zhotovitelem dila a výdaje z této

smlouvy uhrazené a zvlášť další výdaje s tímto dílem související (tj. mimo uvedenou smlouvu, např.
na stavební dozor, projekty,atd.) tj. výdaje nezbytné k dokončení a zprovoznění školní zahrady?
b) Kdy bude dílo, tj. dokončení „školní zahrady" skutečně hotové, popř. I zkolaudované a

schopné řádného a bezpečného užívání?
c) Kdo bude hradit provozní náklady školní zahrady?

5. Žádám o informaci, v jakém stavu investorské přípravy je dostavba-rozšíření kapacity Mateřské
školy v Lipencích (návazně na bod č. 6 této žádosti) na pozemku současné MŠ Lipence.
6. Požaduji informaci o akcích (o investicích, zhodnocení majetku a velky’ch opravách), kde
investorem je, resp. bude, Městská část Praha Lipence, a to zvlášť o akcích připravovaných a zvlášť o
akcích realizovaných v roce 2021-2022; včetně způsobu financování.
7. Obdobné informace, jako v bodě 6., požaduji o akcích ve prospěch a na katastru Lipenců, kde

investorem je (bude) hlavní město Praha pro léta 2021 a násled.

8. Žádám dále vysvětlení všech číselných údajů uvedených v zápise z 20.1.2021 Finančního výboru

Zastupitelstva MČ Praha Lipence k hospodaření v roce 2020, neboť nesouhlasí s údaji v účetní závěrce
za rok 2020 ani s výsledky auditu (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
z 15.3.2021) podepsaný starostkou 26.3.2021.

Výše požadované informace požaduji ve smyslu Zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací,

v zákonné lhůtě.
Pokud je tato žádost z hlediska Zákona neúplná, nejasná nebo v ní chybějí údaje Zákonem upravené,
zašlete toto se specifikací na níže uvedenou adresu písemně a též v Zákonem stanovené lhůtě.
Věřím, že s ohledem na Vaše dlouhodobé působení v zastupitelstvu naší městské části, nebude Vám
činit podání informaci vážný problém.

S pozdravem

Ing. Miroslav Čížek,
V Lipencích dne 2. června 2021

