
Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si vás touto cesto požádat o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím. Specifikace viz přílohy.

Pokud je to možné prosím Vás o zaslání požadované informace zpět na mou emailovou adresu.

Předem děkuji za vaši spolupráci, ochotu a čas.

S pozdravem a přáním hezkého zbytku dne

 



Věc: žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Vážení,

touto cestou žádám o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím.

Konkrétně se zajímám o reálnou částku vydanou na dotační program v oblasti kultury

(včetně zvlášť rozepsaných mimořádných dotací) za rok 2017, 2018 a 2019 a předpokládanou

částku (navrženou v rozpočtu) na dotační program v oblasti kultury pro rok 2020.

Pokud je to možné preferuji zaslání požadované informace na mou emailovou adresu

v elektronické podobě.

Předem děkuji za poskytnutí požadovaných informaci.

S pozdravem

V Praze dne 22.5.2020



Věc: žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Vážení,

touto cestou žádám o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím.

Konkrétně se zajímám o reálnou částku vydanou na dotační program v oblasti sportu a

volného času (včetně zvlášť rozepsaných mimořádných dotací) za rok 2017, 2018 a 2019 a

předpokládanou částku (navrženou v rozpočtu) na dotační program v oblasti sportu a
volného času pro rok 2020.

Pokud je to možné preferuji zaslání požadované informace na mou emailovou adresu
v elektronické podobě.

Předem děkuji za poskytnutí požadovaných informací.

S pozdravem

V Praze dne 22.5.2020
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Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

 
 

Městská část Praha 13, Úřad městské části Praha 13, odbor kancelář starosty, obdržel dne 
22. 5. 2020 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v níž se domáháte 
poskytnutí informací, které se týkají částek, vydaných na dotační program v oblasti kultury, 
(včetně zvlášť rozepsaných mimořádných dotací) za roky 2017, 2018, 2019 a 
předpokládanou částku na dotační program v oblasti kultury pro rok 2020. 

 
V souladu s ustanovením § 14 „InfZ“ Vám tímto požadované informace poskytujeme 
v následující formě: 

 
Dotace vyplacené v oblasti kultury za roky: 

 
2017 programové dotace 44 000 Kč, mimořádné dotace 0 Kč 
2018 programové dotace 99 000 Kč, mimořádné dotace 130 000 Kč 
2019 programové dotace 118 000, mimořádné dotace 20 000 Kč 

 
Jednotlivé dotace schvaluje do částky 50 000 Kč RMČ. Částku nad 50 000 Kč schvaluje 
ZMČ 

 
Na rok 2020 je v rozpočtu plánováno na všechny dotace v oblasti volného času celkem 
600 000 Kč 
Rozdělení této částky je závislé na rozhodnutí RMČ dle podaných žádostí. 
Mimořádné dotace nejsou v rozpočtu plánovány, jednotlivé dotace se po schválení 
RMČ nebo následně i ZMČ řeší navýšením rozpočtu. 

Městská část Praha 13 
Sluneční nám. 2580/13 

158 00 Praha 5 

IČ: 00241687 
DIČ: CZ00241687 

Tel. ústředna: 235 011 111 
Tel.: 235 011 203, 235 011 212 

Fax: 235 514 661 

epodatelna@praha13.cz 
ID datové schránky: zv6bsur 
www.praha13.cz 

 

mailto:epodatelna@praha13.cz
http://www.praha13.cz/


• Podle ustanovení § 5 odst. 3 „InfZ“ bude poskytnutá informace zveřejněna 
způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 
13. 

 
 
 
 
 

Michala Králová 
vedoucí oddělení tisku a informací 

Městská část Praha 13 
Sluneční nám. 2580/13 

158 00 Praha 5 

IČ: 00241687 
DIČ: CZ00241687 

Tel. ústředna: 235 011 111 
Tel.: 235 011 203, 235 011 212 

Fax: 235 514 661 

epodatelna@praha13.cz 
ID datové schránky: zv6bsur 
www.praha13.cz 

 

mailto:epodatelna@praha13.cz
http://www.praha13.cz/


 
 

 

Městská část Praha 13 
Úřad městské části 
Odbor kancelář starosty 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÁŠ DOPIS ZN. / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA 
22. 5. 2020 P13-22793/2020 Králová/217 4. 6. 2020 

 
 
 

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
Městská část Praha 13, Úřad městské části Praha 13, odbor kancelář starosty, obdržel dne 
22. 5. 2020 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v níž se domáháte 
poskytnutí informací, které se týkají částek, vydaných na dotační program v oblasti sportu a 
volného času, (včetně zvlášť rozepsaných mimořádných dotací) za roky 2017, 2018, 2019 a 
předpokládanou částku na dotační program v oblasti sportu a volného času pro rok 2020. 

 
V souladu s ustanovením § 14 „InfZ“ Vám tímto požadované informace poskytujeme 
v následující formě: 

 
Dotace vyplacené v oblasti sportu za roky: 
2017 programové dotace 215 000 Kč, mimořádné dotace 5 239 700 Kč 
2018 programové dotace 816 000 Kč, mimořádné dotace 4 277 800 Kč 
2019 programové dotace 970 900 Kč, mimořádné dotace 5 338 000 Kč 

 
Jednotlivé dotace schvaluje do částky 50 000 Kč RMČ. Částku nad 50 000 Kč schvaluje 
ZMČ. 

 
Na rok 2020 je v rozpočtu plánováno na všechny dotace v oblasti volného času celkem 
600 000 Kč. 
Rozdělení této částky je závislé na rozhodnutí RMČ dle podaných žádostí. 
Mimořádné dotace nejsou v rozpočtu plánovány, jednotlivé dotace se po schválení RMČ 
nebo následně i ZMČ řeší navýšením rozpočtu. 
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Dotace vyplacené v oblasti volného času, tj. po odečtení částek za kulturu a sport za 
roky: 
2017 programové dotace 141 000 Kč, mimořádné dotace 30 000 Kč 
2018 programové dotace 390 100 Kč, mimořádné dotace 97 350 Kč 
2019 programové dotace 282 000 Kč, mimořádné dotace 160 000 Kč 

 
Jednotlivé dotace schvaluje do částky 50 000 Kč RMČ. Částku nad 50 000 Kč schvaluje 
ZMČ. 

 
Na rok 2020 je v rozpočtu plánováno na všechny dotace v oblasti volného času celkem 
600 000 Kč 
Rozdělení této částky je závislé na rozhodnutí RMČ dle podaných žádostí. 
Mimořádné dotace nejsou v rozpočtu plánovány, jednotlivé dotace se po schválení 
RMČ a nebo následně i ZMČ řeší navýšením rozpočtu. 

 
 
 
 

• Podle ustanovení § 5 odst. 3 „InfZ“ bude poskytnutá informace zveřejněna 
způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 
13. 

 
 
 
 
 

Michala Králová 
vedoucí oddělení tisku a informací 
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