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Praha — Písnice dne 23.8.2021

Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V souvislosti s kauzou nedokončené nástavby na části budovy na ZŠ Meteorologická č. p. 181, která

byla projednávaná na jednání Kontrolního výboru zastupitelstva MČ Praha-Libuš dne 21.6.2021, a na

kterou byla údajně poskytnuta dotace v částce 24.200.000 Kč., a podle dostupných písemných

dokumentů byla proinvestována částka ve výši 24.251.000 Kč., tak na základě uvedených skutečností,

žádám dle shora zmíněného informačního zákona o poskytnutí následujících informací:

a) Žádala MČ Praha — Libuš o dotaci na nástavbu na ZŠ Meteorologická č. p. 181?

b) Byla žádost o dotaci projednána a schválena v orgánech městské části Praha-Libuš?

c) Který subjekt poskytl finanční zdroj (dotaci) na tuto nástavbu?

d) Byla nástavba na ZŠ Meteorologická realizována z rozpočtu MČ Praha — Libuš?

e) Z jakých důvodů zřizovatel (MČ Praha-Libuš) nepokračoval v dokončení nástavby po

ukončení soudního sporu mezi obchodní společností P a P Stavební s.r.o, a MC Praha-Libu‘s'?

f) Zabývala se v minulých letech zastupitelstvo MČ Praha-Libuš (potažmo) Kontrolní Výbor

zastupitelstva předmětnou záležitostí?

Informace prosím zašlete na emailovou adresu uvedenou v záhlaví.

S pozdravem

Miroslav Štajner v.r.
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Věc: Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sblo svobodném přístupu k informacím, ve

znění pozdějších předpisů

Vážený pane,

k Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ze dne 23. 8. 2021 vedený na UMC Praha-Libuš pod č.j. 2470/2021, týkající se nástavby na ZS

Meteorologická Vám sdělujeme:

a) žádala MČ Praha-Libuš o dotaci na nástavbu na ZŠ Meteorologická č. p. 181?

ad a) MČ Praha-Libuš žádala o dotaci Hlavní město Prahu a Ministerstvo financi ČR

b) byla žádost o dotaci projednána a schválena v orgánech městské části Praha-Libuš?

ad b) V dostupných archivních materiálech nebylo dohledáno.

c) Který subjekt poskytl finanční zdroj (dotaci) na tuto nástavbu?

ad c) Finanční prostředky poskytlo Ministerstvo financí ČR (ve výši 12.100.000,- Kč) a hlavní město

Praha ve výši (12.100.000,- Kč)

d) Byla nástavba na ZŠ Meteorologická realizována z rozpočtu MČ Praha-Libuš?

ad d) nástavba byla realizována z poskytnuté dotace přes rozpočet MČ Praha-Libuš

e) Z jakých důvodů zřizovatel (MČ Praha-Libuš) nepokračoval v dokončení nástavby po

ukončení soudního sporu mezi obchodní společností P a P Stavební s.r.o., a MC Praha—Libuš?
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ad e) Na tuto otázku by Vám měly odpovědět minulé i stávající volené orgány MČ Praha-Libuš, ale

z podkladů školy ohledně nízkého počtu dětí navštěvující tuto základní školu lze předpokládat, že

nebyla potřeba připravenou rezervu (ve 4 NP pavilonu A pro 2 kmenové třídy a 2 malé jazykové

učebny) dokončovat. V roce 1998, kdy byla dokončena přístavba 10 nových učeben nad pavilon C a

pavilon A byly nově postavené učebny pronajaty The British Internacional School of Prague, s.r.o. na

dobu neurčitou. V roce 2007 byly tyto prostory pronajaty soukromé grafické škole G.A.P. education,

střední škola s.r.o., která je opustila a přešla v roce 2010 do prostor pavilonu E a F (prostory staré

budovy školy).

Pro ilustraci uvádím, že ve školním roce 2007/2008 bylo žáků celkem 300, ve školním roce 2021/2022

jich je celkem 658. Do dnešního dne není naplněna rej stříková kapacita školy, která je 800 dětí.

i) Zabývalo se v minulých letech zastupitelstvo MČ Praha-Libuš (potažmo) Kontrolní výbor

zastupitelstva předmětnou záležitostí?

ad 1) V dostupnych archlvmch matenalech nebylo dohledano ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

PRAHA - LIBUS
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