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Poskytnutí informací na žádost
Vážený pane,
Moravskoslezský kraj, krajský úřad (dále též „povinný subjekt“) obdržel dne 9. 4. 2018 Vaši žádost o poskytnutí
informace podle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), ve které v 10 bodech žádáte o poskytnutí informací
týkajících se výdajů povinného subjektu, investic povinného subjektu a čerpání dotací.
Ve vztahu k jednotlivým bodům žádosti Vám poskytujeme následující informace:
K bodu 1 žádosti uvádíme, že členům zastupitelstva byly v roce 2017 poskytovány jen „běžné“ odměny za výkon
funkce schválené usnesením zastupitelstva č. 2/35 ze dne 22. 12. 2016 (neuvolnění členové zastupitelstva) a
přesně stanovené nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění
od 1. 1. 2017 (uvolnění členové zastupitelstva). Na měsíčních odměnách byla za rok 2017 vyplacena členům
zastupitelstva (celkem 65 členů) částka v celkové výši 25 685 031 Kč (viz dále také příloha č. 3). Nad rámec
těchto měsíčních odměn nebyly členům zastupitelstva poskytovány žádné odměny.
* * *
K bodu 2 žádosti uvádíme, že v roce 2017 se neuskutečnilo žádné výjezdní zasedání zastupitelstva.
Nad rámec Vašeho dotazu nám dovolte uvést, že jediným kolektivním orgánem, jehož zasedání byla v roce 2017
výjezdní, je Rada Moravskoslezského kraje. Náklady na jednotlivá výjezdní zasedání dosahují tisícikorunových
částek a jsou složeny jen z nákladů na pronájem místností a občerstvení. Samostatně však tyto údaje evidovány
nejsou.
* * *
K bodům 3 a 6 žádosti Vám v přílohách č. 1 a 2 posíláme požadované informace. Oba body žádosti se vztahují
k působnosti odboru školství, mládeže a sportu. Informace obsažené v obou přílohách jsou vzájemně provázané.
* * *
K bodu 4 žádosti uvádíme, že zastupitelstvo nedisponuje vozovým parkem.
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Auta pořízená z rozpočtu povinného subjektu využívají hejtman a jeho náměstci. Náklady na pohonné hmoty za
tyto automobily v roce 2017 činily 556 681 Kč. V roce 2017 bylo dále pořízeno jedno vozidlo, a to pro hejtmana
kraje. Cena činila 949 850 Kč.
Pokud jde o návštěvy prezidenta, dalších politiků nebo významných osobností, pak nám dovolte uvést, že
zastupitelstvo kraje v roce 2017 nepřijalo žádnou takovou návštěvu, jelikož návštěvy přijímá hejtman nebo jeho
náměstci.
Náklady na návštěvu prezidenta republiky v roce 2017 činily celkem 310 867 Kč a byly o 34 % nižší než v roce
2016.
Náklady na ostatní návštěvy politiků či významných osobností povinný subjekt samostatně neeviduje. Veškeré
výdaje, tj. např. na pohoštění, pronájmy, ubytování, dary, cestovné, poplatky na konference, pojištění
zahraničních pracovních cest apod. jsou alokovány v rozpočtu Moravskoslezského kraje na příslušný rok,
v odvětví vlastní správní činnost zastupitelstva kraje, na akci „Ostatní běžné výdaje – činnost zastupitelstva kraje“.
Za rok 2017 činila tato částka 3, 634 mil. Kč a byla určena pro potřeby hejtmana kraje a jeho náměstků.
Ostatní náklady na činnost zastupitelstva kraje za rok 2017 uvádíme v příloze č. 3.
* * *
K bodu 5 žádosti uvádíme, že informace o investovaných peněžních prostředcích do odvětví kultury za rok 2017
jsou uvedeny v příloze č. 4.
* * *
K bodu 7 žádosti uvádíme, že investice povinného subjektu do oprav silnic v roce 2017 a částky určené na rok
2018 uvádíme v následující tabulce:
Druh peněžních prostředků

Rok

Výše (v mil. Kč)

Prostředky na opravu silnic ze
Státního fondu dopravní
infrastruktury
Prostředky na opravu silnic
z rozpočtu Moravskoslezského
kraje
Prostředky na opravu silnic ze
Státního fondu dopravní
infrastruktury
Prostředky na opravu silnic
z rozpočtu Moravskoslezského
kraje

2017

202

2017

58,5

2018

215

2018

38

Mezi nejnákladnější opravy patřily např.: úseky III/452 Mezina – Rázová (7,2 mil. Kč), III/01143 Bystřice n. O. –
Paseky (11,4 mil. Kč), III/4808 Dvorek – Skotnice (12,7 mil. Kč), III/48415 Pražmo – Krásná (12,5 mil. Kč),
III/4662 Komárov – Raduň (8,9 mil. Kč), III/4724 Rychvald, ul. Michálkovická (22,2 mil. Kč).
* * *
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K bodu 8 žádosti uvádíme, že informace o čerpání dotací ze strukturálních fondů v roce 2017 Vám zasíláme
v příloze č. 5. V příloze uvedené částky odpovídají plánům na rok 2017.
* * *
K bodům 9 a 10 žádosti nám předně dovolte uvést, že informace k těmto bodům žádosti poskytujeme ve 2
variantách, a to z důvodu, že jste ve Vaší žádosti nespecifikoval, zda žádáte o informace o dotacích poskytnutých
jen z prostředků povinného subjektu, nebo informace o dotacích poskytnutých ze zdrojů, které byly poskytnuty
povinnému subjektu za konkrétním účelem (jedná se o dotace ze státního rozpočtu, které však povinný subjekt
formálně poskytuje ze svého rozpočtu). Varianta I. obsahuje informace zahrnující také prostředky ze státního
rozpočtu. Varianta II zahrnuje pouze prostředky povinného subjektu.
K bodu 9 žádosti uvádíme následující:

Varianta I
Z rozpočtu povinného subjektu na rok 2017 byla poskytnuta nejvyšší dotace subjektu Slezská diakonie, a to ve
výši 146 mil. Kč. Jednalo se o finanční prostředky ze státního rozpočtu. Tyto prostředky byly určeny k úhradě
uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020.
Největší objem dotací směřoval v roce 2017 statutárnímu městu Ostrava (189 mil. Kč, z toho 159 mil. Kč ze
státního rozpočtu). Na dotacích ze státního rozpočtu měly největší podíl dotace poskytnuté z kapitoly Ministerstva
práce a sociálních věcí (152 mil. Kč). V poskytnutém objemu dotací mohou být zahrnuty i dotace určené pro
příspěvkové organizace statutárního města Ostrava, je-li jejich zřizovatelem. Nejsou zde zahrnuty dotace ze
státního rozpočtu určené na financování škol a školských zařízení, ty jsou poskytovány přímo příspěvkovým
organizacím, dále nejsou součástí objemu poskytnutých prostředků prostředky určené městským obvodům a jimi
zřizovaným příspěvkovým organizacím.

Varianta II
Nejvyšší dotace byla v roce 2017 poskytnuta subjektu Letiště Ostrava, a.s. Konkrétně se jedná o částku 47 mil.
Kč, která byla určena k úhradě uznatelných nákladů prokazatelně spojených se zajištěním hasičské záchranné
služby letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště.
Největší objem dotací obdržel v roce 2017 Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (50 mil. Kč).
* * *
K bodu 10 žádosti uvádíme následující:

Varianta I
V roce 2017 byl poskytnut z rozpočtu kraje největší objem dotací statutárnímu městu Ostrava (189 mil. Kč, z toho
159 mil. Kč ze státního rozpočtu), statutárnímu městu Havířov (41 mil. Kč, z toho 40 mil. Kč ze státního rozpočtu)
a statutárnímu městu Frýdek-Místek (28 mil. Kč, z toho 27 mil. Kč ze státního rozpočtu). Největší objem
prostředků ze státního rozpočtu, konkrétně z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, byl určen na
neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103).
V poskytnutém objemu dotací jsou zahrnuty i dotace určené pro příspěvkové organizace výše uvedených
statutárních měst. Naopak v tomto objemu nejsou zahrnuty dotace ze státního rozpočtu určené na financování
škol a školských zařízení. Ty jsou posílány příspěvkovým organizacím obcí přímo, tzn. ne prostřednictvím
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zřizovatele. V případě statutárního města Ostrava nejsou v objemu dotací zahrnuty prostředky určené městským
obvodům a jimi zřizovaným příspěvkovým organizacím.

Varianta II
V roce 2017 byl poskytnut z rozpočtu povinného subjektu největší objem dotací statutárnímu městu Ostrava (30
mil. Kč), městu Bílovec (9 mil. Kč) a městu Bruntál (8 mil. Kč). Součástí objemu mohou být i dotace určené pro
příspěvkové organizace výše uvedených měst. V případě statutárního města Ostrava nejsou v objemu dotací
zahrnuty prostředky určené městským obvodům a jimi zřizovaným příspěvkovým organizacím. Ve
vyčísleném objemu prostředků nejsou zahrnuty dotace, které byly poskytnuty ze státního rozpočtu a jsou
poskytovány prostřednictvím rozpočtu povinného subjektu.
* * *
Poskytujeme Vám výše uvedené informace. Pokud budete mít doplňující dotazy, neváhejte se na nás opětovně
obrátit.
Závěrem si Vás dovolujeme požádat o sdělení informace, kdy bude odvysílán pořad, který se bude zabývat
poskytnutými informacemi.
S pozdravem

„otisk razítka“
JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.
vedoucí odboru právního a organizačního
Přílohy: dle textu
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