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V Ostravě dne 31.3.2010  
č. j. SMO/069418/10 

 
 
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 12.3.2010 – poskytnutí informací 
 
 
Vážená paní,  
 
k Vaší žádosti ze dne 15.3.2010 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám v souladu s ust. § 14 zákona poskytujeme následující 
informace:  
 
K bodu 1. 
Vzhledem k tomu, že Vaše žádost v tomto bodě směřuje ke sdělení názoru, jež není dle zákona považováno za informace 
a povinnost poskytovat informace se na něj dle § 2 odst.4) zákona nevztahuje, nemůžeme Vám v této části žádosti 
vyhovět a informace poskytnout.  
 
K bodu 2. 
Statutárním městem Ostrava nebyla  provedena v dané souvislosti žádná kontrola subjektu 1st International School of 
Ostrava – základní škola a gymnázium, s.r.o. (dále ISO) ani subjektu 1st International School of Ostrava, s.r.o., týkající se 
počtů zahraničních studentů.  
Statutární město Ostrava má k dispozici informace o počtech zahraničních studentů ve školním roce 2008/2009 u ISO. 
Statutární město Ostrava nemá informace o počtu zahraničních studentů tohoto subjektu k datu 28.2.2010.  
Statutární město Ostrava nemá k dispozici informace o počtu zahraničních studentů subjektu 1st International School of 
Ostrava, s.r.o. ve školním roce 2008/2009 ani k datu 26.3.2010. 
 
K bodu 3. 
Statutární město Ostrava nepřehodnotilo užívání nebytových prostor v Centru volného času na ul. Ostrčilova. Vzhledem 
k tomu, že Vaše žádost o informaci, zda-li statutární město Ostrava přehodnotí užívání těchto nebytových prostor, směřuje 
ke sdělení názoru, jež není dle zákona považován za informaci a povinnost poskytovat informace se na něj dle § 2 odst.4) 
zákona nevztahuje, nemůžeme Vám v této části žádosti vyhovět a informaci poskytnout.  
 
K bodu 4.  
Statutární město Ostrava nevyzvalo 1st International School of Ostrava, s.r.o. k doložení žádných dokumentů vztahujících 
se k podnikatelské činnosti organizace. Statutární město Ostrava má k dispozici kopii výpisu z obchodního rejstříku ze 
dne 10.10.2007 se zapsaným předmětem podnikání: Plnění povinné školní docházky v zahraniční škole na území ČR 
nezapsané do školského rejstříku dle rozhodnutí MŠMT č.j. 8 274/2008-22, dále pak Rozhodnutí MŠMT ze dne 29.5.2008 
č.j. 8 274/2008-22 s povolením plnění povinné školní docházky od 1.9.2008 do 31.5.2010, Rozhodnutí MŠMT ze dne 
7.5.2009 č.j. 8 916/2009-22 s povolením plnění povinné školní docházky od 1.9.2009 do 31.8.2010 a Rozhodnutí MŠMT 
ze dne 22.1.2010 č.j. 15793/2009-II./1 s povolením plnění povinné školní docházky od 1.9.2010 do 31.8.2015. 
 
K bodu 5. 
V IPRM „Ostrava – Magnet regionu“ byl původně zařazen návrh projektu „Nadnárodní vzdělávání jako základ pro rozvoj 
mezinárodního developmentu v Ostravě“. IPRM „Ostrava - Magnet regionu“ byl schválen radou města dne 17.6.2008 
usnesením č. 4523/66 a zastupitelstvem města dne 25.6.2008 usnesením č. 1208/19, včetně indikativního seznamu 
projektů. 
Projekt „Nadnárodní vzdělávání jako základ pro rozvoj mezinárodního developmentu v Ostravě“ (pod názvem „Rozšíření 
1st International School of Ostrava“), předkladatele společnosti 1st International School of Ostrava – základní škola a 
gymnázium, s.r.o., byl vyřazen a není tak v současnosti zařazen v IPRM „Ostrava – Magnet regionu“ ani v IPRM 
„Ostrava – Pól rozvoje“ - viz usnesení rady města ze dne 17.3.2009, č. 6978/90 a usnesení zastupitelstva města ze dne 
25.3.2009, č. 1925/26, tudíž se nepřipravuje a není nijak financován. 
 
Jiný projekt obdobného charakteru, který statutární město Ostrava hodlá podporovat, v tuto chvíli neexistuje, proto žádná 
dokumentace nemůže být poskytnuta. K Vašemu dotazu, zda-li do budoucna statutární město Ostrava hodlá podporovat 
projekt obdobného charakteru, se nejedná o informaci ve smyslu zákona, neboť dotaz směřuje na budoucí rozhodnutí 
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příslušného orgánu statutárního města Ostrava, proto k němu neposkytujeme odpověď s poukazem na § 2 odst.4) zákona. 
Výše uvedená usnesení zastupitelstva města a rady města, stejně jako indikativní seznamy IPRM „Ostrava - Magnet 
regionu“  a „Ostrava – Pól rozvoje“, tvoří přílohy č. 1 - 7.  
 
K bodu 6. 
Statutární město Ostrava v současné době nemá žádný projekt  a není smluvní stranou žádné smlouvy, na základě kterých 
by podporovalo o.p.s. Metodické a evaluační centrum (IČ: 27765130). Pokud jde o dotaz na návrh či záměr, na základě 
kterých SMO by hodlalo podporovat tuto o.p.s., jedná se v této části o dotaz na budoucí rozhodnutí příslušného orgánu 
SMO, proto se k němu nelze vyjádřit s poukazem na § 2 odst.4) zákona. V této části žádosti Vám nemůžeme vyhovět a 
informaci poskytnout. 
 
K bodu 7 
Dokumenty související s podporovanými projekty města v rámci stávajících IPRM z oblasti vybudování objektů či 
rekonstrukce pro volnočasové aktivity a vybudování nových objektů či rekonstrukce pro vzdělávání jsou uvedeny 
v indikativních seznamech IPRM, viz příloha č. 6 a 7. Dále je v příloze č. 8 uveden seznam projektů, týkajících se 
infrastruktury pro vzdělávání, o jejichž zařazení do stávajícího IPRM bylo požádáno z důvodu získání bonifikace při 
financování z jiných operačního programů. Na přiloženém CD jsou dále poskytovány dokumenty obou IPRM a záznamy 
z jednání Řídícího výboru IPRM, a to jako příloha č. 9. 
 
K bodu 8.  
Na základě uzavřeného Řádu služby obecného hospodářského zájmu byly společnosti 1st International School of Ostrava 
– základní škola a gymnázium, s.r.o. v roce 2009 poskytnuty finanční prostředky ve výši 2 606 tis. Kč.  
 
K bodu 9.  
V příloze č. 10 je uvedena fotokopie Dodatku č. 1 Řádu služby obecného hospodářského zájmu pro služby poskytované 
1st International School of Ostrava – základní škola a gymnázium, s.r.o. (dále jen „Řád“), kterým se dosavadní znění 
Řádu ke dni účinnosti předmětného Dodatku č. 1 nahrazuje v celém rozsahu novým zněním Řádu, který byl schválen 
zastupitelstvem města dne 25.11.2009, a dále důvodová zpráva k návrhu usnesení zastupitelstva města uvedeného v 
materiálu č. 102 předloženého na 32. zasedání zastupitelstva města - viz příloha č.11. 
 
K bodu 10. 
Sdělujeme, že smluvní vztahy, jejichž účastníkem je statutární město Ostrava, týkající se společnosti 1st International 
School of Ostrava – základní škola a gymnázium, s.r.o., v roce 2009 existovaly, viz odpověď k bodu 13. Žádná garance či 
podpora nad rámec existujících smluvních vztahů nebyla za rok 2009 ze strany statutárního města Ostrava společnosti 1st 
International School of Ostrava – základní škola a gymnázium, s.r.o. poskytnuta.  
 
K bodu 11. 
Sdělujeme, že smluvní vztahy, jejichž účastníkem je statutární město Ostrava, týkající se společnosti 1st International 
School of Ostrava, s.r.o., za rok 2009 existují, viz odpověď k bodu 12. Žádná garance či podpora nad rámec existujících 
smluvních vztahů nebyla za rok 2009 ze strany statutárního města Ostrava společnosti 1st International School of Ostrava, 
s.r.o. poskytnuta.  
 
K bodu 12.  
Statutární město Ostrava uzavřelo se společnosti 1st International School of Ostrava, s.r.o. v roce 2009 Smlouvu o 
spolupráci, viz příloha č. 12. 
 
K bodu 13.  
V roce 2009, případně v jeho části, byly v platnosti a účinnosti následující smluvní dokumenty uzavřené mezi statutárním 
městem Ostrava a společností 1st International School of Ostrava – základní škola a gymnázium, s.r.o.: 

- Smlouva o spolupráci ze dne 29.12.2009, 
- Řád služby obecného hospodářského zájmu ze dne 19.6.2007, ke kterému byl dne 10.12.2009 uzavřen Dodatek 

č. 1, 
- Smlouva o výpůjčce nebytových prostor ze dne 30.10.2008, uzavřená statutárním městem Ostrava – Městským 

obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, 
- Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 26.8.2005, včetně Dodatku č. 1, uzavřená statutárním městem 

Ostrava. 
Kopie uvedených smluv jsou součásti přílohy č. 10, 12 – 15. 
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K bodu 14.  
V roce 2009, případně v jeho části, byly v platnosti a účinnosti následující smluvní dokumenty uzavřené mezi statutárním 
městem Ostrava a subjektem Education Centre of Ostrava, o.p.s.: 

- Dohoda o partnerství ze dne 9.6.2006, včetně Dodatku č. 1, 
- Smlouva o výpůjčce movitých věcí ze dne 23.1.2007, včetně Dodatků smlouvy č. 1 a 2, 
- Smlouva o výpůjčce nebytových prostor ze dne 30.10.2008, uzavřená statutárním městem Ostrava – Městským 

obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, 
- Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO, uzavřená dne 18.12.2008, včetně Dodatku č. 1. 

V roce 2009 byly uzavřeny mezi statutárním městem Ostrava a subjektem Education Centre of Ostrava, o.p.s. smlouvy: 
- Smlouva o spolupráci ze dne 29.12.2009, 
- Smlouva o partnerství ze dne 10.12.2009 nahrazující výše zmíněnou Dohodu o partnerství, 
- Dodatek č. 3 ze dne 31.12.2009 Smlouvy o výpůjčce movitých věcí, 
- Dodatek č. 2 ze dne 10.12.2009 Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO. 

Kopie uvedených smluv tvoří přílohy č. 12 a přílohy č.16 - 22.  
 
K bodu 15. 
Smlouva o spolupráci byla uzavřena mezi statutárním městem Ostrava, Education Centre of Ostrava, o.p.s., 1st 
International School of Ostrava – základní škola a gymnázium, s.r.o. a 1st International School of Ostrava, s.r.o. dne 
29.12.2009.   
Statutární město Ostrava se na uvedenou smlouvu neodkázalo v žádném navazujícím dokumentu.  
 
K bodu 16.  
Kopie Protokolu č. 06.09.S o výsledku veřejnosprávní kontroly Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 3.3.2010 je přílohou 
č. 23. Statutární město Ostrava podalo dne 19.3.2010 námitky k uvedenému protokolu, uvedené v příloze č. 24. 
Rozhodnutí o námitkách nebylo dosud vydáno, proto není jeho kopie poskytována.  
 
K bodu 17.  
Statutární město Ostrava uzavřelo smlouvu, týkající se Projektu celoživotního vzdělávání 1st International School, jejíž 
platnost je omezena datem 31.7.2012, a to Smlouvu o výpůjčce movitých věcí s Education Centre of Ostrava, o.p.s. (dále 
ECO), ev .č. 0063/2007/MJ, ve znění dodatků. Dodatek č. 3 ze dne 31.12.2009, který je úplným zněním Smlouvy o 
výpůjčce movitých věcí, je uveden v příloze č.21. 
 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
Ing. Petr Kajnar 
primátor 
 
 
 
Vážená paní 
 
 
 
 
Vážená paní 
 
 
 
 
Vážená paní 
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Přílohy:  

1. Usnesení rady města ze dne 17.6.2008 – IPRM „Ostrava - Magnet regionu“ 
2. Usnesení zastupitelstva města ze dne 25.6.2008 – IPRM „Ostrava - Magnet regionu“ 
3. Indikativní seznam projektů IPRM „Ostrava – Magnet regionu“ – původní 
4. Usnesení rady města ze dne 17.3.2009 – IPRM „Ostrava - Magnet regionu“ a IPRM „Ostrava – Pól rozvoje“ 
5. Usnesení zastupitelstva města ze dne 25.3.2009 – IPRM „Ostrava - Magnet regionu“ a IPRM „Ostrava – Pól 

rozvoje“ 
6. Indikativní seznam projektů IPRM „Ostrava – Magnet regionu“ 
7. Indikativní seznam projektů IPRM „Ostrava – Pól rozvoje“ 
8. Výtah z databáze Potvrzení o zařazení projektu do IPRM „Ostrava - Pól rozvoje“ 
9. CD – dokumenty IPRM „Ostrava – Magnet regionu“ a IPRM „Ostrava – Pól rozvoje“ a zápisy Řídícího výboru 

IPRM 
10. Kopie Dodatku č. 1 Řádu služby obecného hospodářského zájmu, ev. č. 1112D1/2009/ŠK, ze dne 10.12.2009 
11. Důvodová zpráva k materiálu na jednání zastupitelstva města Ostravy dne 25.11.2009, č. 102, ve věci Řádu 

služby obecného hospodářského zájmu 
12. Kopie Smlouvy o spolupráci, ev. č. 3026/2009/OER, ze dne 29.12.2009 
13. Kopie Řádu služby obecného hospodářského zájmu, ev. č. 1112/2007/LPO, ze dne 19.6.2007 
14. Kopie Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor, ev. č. 10011/2008/OŠV, ze dne 30.10.2008 
15. Kopie Smlouvy o nájmu nebytových prostor, ev. č. 1547/2005/MJ, ze dne 26.8.2005, vč. Dodatku č. 1 
16. Kopie Dohody o partnerství, ev. č. 1248/2006/OER, ze dne 9.6.2006, vč. Dodatku č. 1 
17. Kopie Smlouvy o výpůjčce, ev. č. 0063/2007/MJ, ze dne 23.1.2007, vč. Dodatku č. 1 a 2 
18. Kopie Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor, ev. č. 10010/2008/OŠV, ze dne 30.10.2008 
19. Kopie Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO, ev. č. 3149/2008/ŠK, ze dne 18.12.2008, 

vč. Dodatku č. 1 
20. Kopie Smlouvy o partnerství, ev. č. 2935/2009/OER, ze dne 10.12.2009  
21. Kopie Dodatku č. 3 Smlouvy o výpůjčce, ev. č. 0063D3/2009/MJ, ze dne 31.12.2009 
22. Kopie Dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO, ev. č. 3149D2/2009/ŠK, ze dne 

10.12.2009 
23. Kopie Protokolu č. 06.09.S o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 3.3.2010 
24. Kopie podaných námitek k Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 19.3.2009 

 


