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 Město Rožnov pod Radhoštěm – Městský úřad  

 
                 Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu 
 
                                                                                    Masarykovo náměstí 128 

756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
              Pan 

Rožnov pod Radhoštěm 
756 61 

   
 

 
 

ROZHODNUTÍ 
 

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, rozhodl v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se 
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o žádosti Petra 

, narozeného                                            756 61 Rožnov pod Radhoštěm ze dne 
26.4.2014 o poskytnutí informace o  

1) organizačním schématu Základní školy Pod Skalkou, příspěvkové organizaci se 
sídlem Bezručova 293, Rožnov pod Radhoštěm platné ke dni 1. března 2014, 

2) zápisu usnesení rady ke zrušení pracovního místa školníka na Základní škole 
pod Skalkou. takto: 

 
žádost žadatele ,                     narozeného                                                756 61 
Rožnov pod Radhoštěm ze dne 19.02.2014 o 
1) poskytnutí informace o organizačním schématu Základní školy Pod 

Skalkou, příspěvkové organizaci se sídlem Bezručova 293, Rožnov pod 
Radhoštěm platné ke dni 1. března 2014, 

2)  zápisu usnesení rady ke zrušení pracovního místa školníka na Základní 
škole pod Skalkou, 

 
se dle § 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů odkládá. 

 
 
 
 

Vyřizuje:      Ing. Vrážel Dušan 
Tel. / fax:      571 661 259 
E-mail:            vrazel.os@roznov.cz 
Naše značka:  MěÚ-RpR1633/2014/OS 
 
Datum:            6.5.2014 
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Odůvodnění: 
 

Vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu Městského 
úřadu v Rožnově pod Radhoštěm obdržel dne 28.04.2014 žádost 
narozeného                                      , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ze dne 26.4.2014 
o poskytnutí informace o  

1) organizačním schématu Základní školy Pod Skalkou, příspěvkové organizaci se 
sídlem Bezručova 293, Rožnov pod Radhoštěm platné ke dni 1. Března 2014, 

2) zápisu usnesení rady ke zrušení pracovního místa školníka na Základní škole 
pod Skalkou.  

 
Při vyřizování žádosti o informace pod bodem 1) i 2) vzal povinný subjekt v 

úvahu ustanovení § 84 - § 102a zákona č. 128/2000 o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů a § 52 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.  

Město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, v souladu s ust. § 27 odst. 2 
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
a v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném 
znění, vydalo v souladu s usnesením zastupitelstva města č. VIII/11 ze dne 8.11.1995 a 
změn provedených dodatkem č. 1 ze dne 10.8.1999, změn a doplnění ve smyslu 
usnesení zastupitelstva města č. XV/4 ze dne 17.4.2001, dodatkem č. 2 -  usnesení 
zastupitelstva XXII/7 ze dne 14.2.2006 a dodatkem č. 3 - usnesení zastupitelstva města 
č. XIX/3 ze dne 26.10.2009,  zřizovací listinu Základní školy Pod Skalkou, Rožnov p. R., 
příspěvková organizace. Podle čl. IV. bod 5. uvedené zřizovací listiny ředitel 
příspěvkové organizace vydá organizační řád.  

Ustanovení § 30 odst. 1) písm. b) č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů ukládá 
ředitelům škol povinnost vydat vnitřní řád, v kterém upraví provoz a vnitřní režim 
školy nebo školského zařízení. 

Z respektování uvedených ustanovení právních předpisů vyplývá, že 
zastupitelstvu města ani radě města nepřísluší stanovit organizační řád příspěvkovým 
organizacím, které zřizuje.  

 Kompetence vyhrazené radě města jsou uvedeny v § 102 zákona č. 128/2000 o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů. Mezi tyto kompetence nepřísluší rušení 
pracovních míst u příspěvkových organizací, které město zřizuje. Tato pravomoc 
přísluší dané příspěvkové organizaci. 

Na základě respektování výše uvedených právních předpisů a úvah, povinný 
subjekt dospěl k závěru, že informace podle bodu 1) ani bodu 2) se nevztahují k jeho 
působnosti a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.  
 

 
Ing. Dušan Vrážel, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy. 
 
 
 
Doručuje se: 

1.                     narozený                                       , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  – 
do vlastních rukou (s dodejkou) 

2. Spis zn.: MěÚ-RpR1633/2014/OS 


