OBEC PODOLÍ
Podolí č.p. 1, 664 03
IČ: 00282332. DIČ: CZ 00282332
Tel: +420 544 247 636, e-mail: obec@podoliubrna.cz, http:// www.podoliubrna.cz

Váš dopis zn: 459/13/Pod
Ze dne: 24.4.2013
Naše značka:
Vyřizuje: Ing. Vítězslav Eliáš
Tel.: +420 544 247 200
Mobil: 602 501 784
e-mail: starosta@podoliubrna.cz

Vážená paní
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V Podolí dne: 9.5.2013

Poskytnutí informací na základě žádosti dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím
Dle pořadí jednotlivých bodů poskytujeme následující informace:
1. Členové stavební komise jmenovitě Ing. Petr Rovný a Jan Pytela se zúčastnili jednání školské rady,
která se zabývala návrhy řešení potřeby navýšení kapacity základní školy i mateřské školy.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo variantou nadstavby původní budovy Základní školy a Mateřské
školy v Podolí dále nezabývat pro její technicky, časově a provozně komplikované řešení a také pro
její nekomplexnost v neřešení problému kapacity MŠ.
2. Nabídka pana Auera na zpracování statiky budovy základní školy i mateřské školy přišla v době,
kdy již zastupitelstvo rozhodlo o jiné variantě řešení.
3. Znovu opakuji, že požadovanou informaci nemůžeme sdělit, protože ji neznáme. Seznamy dětí
vede Základní škola a Mateřské škola v Podolí.
Už pět let nebylo u zápisu do MŠ vyhověno žádnému dítěti s bydlištěm mimo Podolí, tzn., že
všechny přijímané děti jsou výhradně podolské, přijímací kritéria jsou takto dlouhodobě nastavena.
Letos bylo u zápisu 31 dětí, šesti cizím nebylo automaticky vyhověno, čtyři podolské musely být
odmítnuty. Do předškolní třídy musí být ze zákona přijaty všechny děti, které se přihlásí.
4. Ekodům je nedokončenou stavbou. Jeho přestavba na mateřskou školku při zachování stávající
budovy je nemožná z hlediska dispozičního a hygienického. Navíc jeho poloha v obci odporuje
strategii soustředit všechny školské provozy co nejblíže k sobě. Toto řešení by to znamenalo
změnu využití v územním plánu, ve kterém jsou tyto pozemky určeny k bydlení v rodinných
domech. Tato změna je časová záležitost dvou roků. Toto vylučuje postavit a zahájit provoz MŠ na
pozemcích Ekodomu do 1. 9. 2014.
Podle demografického průzkumu, vycházejícího z dětí narozených a žijících v Podolí a to bez
zohlednění přistěhovalectví, počet žáků v základní škole od roku 2014 do roku 2019 se bude
pohybovat mezi 92 a 103 žáky ve srovnání s 62 žáky se školním roce 2011/2012.
5. Ano, o dalším využití školky po případném odeznění boomu jsme jednali a to i veřejně.
Váš dopis je koncipován tak, že další otázky z něj nelze brát jako otázky dle Zákona č.106/1999Sb. o
svobodném přístupu k informacím. Otázky typu „Z jakého důvodu jste nevyužili standardní postup …
atd. nemají povahu zjišťování prvotní informace, jak ji předpokládá zákon. Vaše otázky obecně jsme již
několikrát zodpověděli na zasedáních Zastupitelstva, jichž jste byla účastna, ve Zpravodaji na
webových stránkách obce atd. Právoplatně zvolené Zastupitelstvo obce má právo rozhodovat se podle

svého většinového uvážení a za své kroky pak nese plnou politickou odpovědnost. I Vy jste se mohla
zúčastnit tohoto procesu, pokud byste nesložila svůj voliči svěřený mandát zastupitele. Vaši dnešní
aktivitu chápu tedy především jako politickou, jak tomu odpovídají i Vámi použité formulace otázek.
Pokud jde o právo občana na informace, mám za to, že se Vám již informací ve smyslu Zákona
č.106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím v plné míře dostalo.

Ing. Vítězslav Eliáš
starosta obce

