
 

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím.  

 

Žádost číslo: 38 

Evidenční číslo žádosti: 119839/17 

Žádost přijata a zaevidována dne:  30.11.2017 

Obsah žádosti: 

 

Žádost o informace týkající se financování 

šumperského hokeje.   

Dotčený odbor, který poskytl podklady 

pro zpracování odpovědi: 
MěÚ 

Žádost vyřídilo a odpověď odeslalo 

oddělení kultury a vnějších vztahů 

odboru ŠKV dne:  

8.12.2017 

Odpověď poskytnuta: V plném rozsahu   

Přílohy: 0 

 

Odpověď:    

Na základě Vaší žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění Vám 

sděluji následující informace, které poskytl 2. místostarosta Mgr. T. Spurný v součinnosti 

s odborem ŠKV, FaP (Ing. Peluhová) a MJP (Mgr. Moťková). 

Odpovědi jsou barevně odlišeny od původních dotazů. 

 

a) To bude navýšení k již zaslaným penězům za r.2017 ve výši 3,410 M Kč, takže 

letos dostanou 4,910 M Kč? 

Ne. Dotace poskytnutá na rok 2017 zůstává ve schválené výši tj. 3 410 tis. Kč. 

Případné změny se týkají až dotace, která bude poskytnuta v roce 2018. 

b) Když to ZM neschválí tak co se bude dít? 

Nelze předjímat stanovisko Zastupitelstva. Jednalo by se o spekulaci. 

c) Pokud to ZM schválí, tak to znamená, že v r.2018 dostane tento oddíl na celý rok 

zbytek – t.j.1,9 M Kč? 

Ne. V materiálu, který bude předložen na jednání ZM 14.12.2017 bude uvedena 

částka, kterou doporučila ke schválení RM a to ve výši 3 400 tis. Kč. Na poradě 

zastupitelů 27.11.2017 bylo diskutováno o tom, že tato částka bude poskytnuta 

ve dvou smlouvách, a to v návaznosti na dvě hokejové sezóny. To znamená 1 500 

tis. Kč na činnost a 200 tis. Kč na led pro zimní a jarní sezónu 2018 a dalších 

1 500 tis. Kč na činnost a 200 tis. Kč na led pro podzimní část sezóny 2018. Tedy 

za rok 2018 v celkové hodnotě 3 400 tis. Kč. Zda k této změně materiálu či 

usnesení dojde, rozhodne Zastupitelstvo během diskuse k materiálu, výsledek 

dnes nelze předjímat. 

d) Bude se příští rok na podzim opakovat stejný scénář? 

Nelze předjímat události, které dosud nenastaly. Jednalo by se o spekulace. 

e) Máte vyúčtování dotace za předchozí roky, kdy jim Město přispívalo, je možné mi 

zaslat kopie? 

Ano, vyúčtování máme k dispozici, kopie přehledů za rok 2015 a 2016 Vám 

posíláme přílohou. Vyúčtování za rok 2017 budeme mít k dispozici po 

15.01.2018. Jen pro úplnost dodáváme, že dle veřejnoprávní smlouvy o 



 

poskytnutí dotace není příjemce dotace na 500 tis. Kč a vyšší povinen 

k vyúčtování přikládat přílohou fotokopie účetních dokladů, ani dokladů o 

zaplacení. Originály těchto dokladů musí být předloženy příjemcem na vyžádání 

poskytovatele nebo při veřejnosprávní kontrole na místě. Toto ustanovení je ve 

smlouvě proto, že tak velká dotace obvykle zahrnuje velké množství dokladů, se 

kterou je spojená nadměrná administrativa. 

f) Máte právně ošetřené takovéto vysoké finanční příspěvky soukromému s.r.o.? 

Ano, dotace je ošetřena veřejnoprávní smlouvou, jejíž vzor je každoročně 

schvalovaný v ZM. 

 

S pozdravem a přáním příjemného dne, 

 

 

Ing. Helena Miterková 

vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů  

 


