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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený pane,
dne 22. 5. 2019 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 20. 5. 2019, v níž
požadujete poskytnutí následujících informací:

a) V jaké výši byly ZUŠ v Třeboni poskytnuty finanční prostředky na projekt Akademie umění a kultury lll. věku
na základě usnesení Rady Jihočeského kraje ze dne 24. 3. 2016 č. 337/2016/RK-84 a ze dne 5. 10. 2017
č. 1093/2017/RK-24 na jednotlivé realizované cykly
b) Na jaký účel byly finanční prostředky určeny v členění: mzdové náklady, odvody zdravotního a sociálního
pojištění, platby energií, platby vodného a stočného, platby nájemného, platby za kancelářské potřeby, atd.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
projekt Akademie umění a kultury III. věku na ZUŠ Třeboň schválila na svém zasedání Rada Jihočeského kraje
dne 24. 3. 2016 usnesením č. 337/2016/RK-84 a pokračování dalších dvouletých cyklů projektu na dobu
neurčitou dne 5. 10. 2017 usnesením č. 1093/2017/RK-24, kde je stanoven i způsob jejího finančního
zajištění. Rada Jihočeského kraje také rozhodla o tom, že pro uchazeče Akademie bude výuka bezplatná.
Související náklady jsou hrazeny z neinvestičního příspěvku ZUŠ poskytnutého z rozpočtu kraje schváleného
zastupitelstvem. Finanční prostředky jsou účelově určeny a ředitel musí tento účel dodržet.
a) výše poskytnutých a použitých příspěvků na projekt
Období
10 – 12/2016
1 – 5/2017
10 – 12/2017
1 – 5/2018
10 – 12/2018
1 – 12/2019
* stav k 30. 4. 2019

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna:
posta@kraj-jihocesky.cz

OON v Kč

ONIV v Kč

55 000
89 200
90 800
82 600
50 400
66 400 *

19 000
0
0
0
8 000
0*

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

Příspěvek zřizovatele
celkem v Kč
74 000
89 200
90 800
82 600
58 400
169 000

IČ:
70890650
DIČ: CZ70890650
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b) účelové rozdělení finančních prostředků
OON (ostatní osobní náklady) - jedná se o Dohody o provedení práce do 2. 500 Kč /měsíc, tudíž nevznikají
žádné zákonné odvody.
ONIV (ostatní neinvestiční náklady) – jedná se o náklady na propagaci projektu, drobný režijní materiál
(kancelářské potřeby).
Posluchači Akademie III. věku v hudebním oboru mají vlastní hudební nástroje (výjimku tvoří klavíry
a pianina).
Ve výtvarném oboru si posluchači pracovní materiál hradí z vlastních zdrojů.
Projekt Akademie III. věku probíhá převážně v dopoledních hodinách. V tomto čase jsou ve škole přítomni
techničtí a hospodářští zaměstnanci, takže další ostatní provozní náklady nepřímého charakteru činností
Akademie III. věku vznikají pouze v minoritní výši.
S pozdravem

Mgr. Petr Soukup
vedoucí odboru
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