
Dobrý den

 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, bych chtěla požádat o sdělení
výše jakékoliv finanční podpory ( zejména pak grantů ) , která
byla ze strany MČ Praha 13 poskytnuta KD Mlejn, o. p. s.  a to
od roku 2006 do dneška.
Částky prosím uvádějte za každý rok zvlášť.

Žádám o zaslání informací na 

S pozdravem 



 
 

 

Městská část Praha 13 
Úřad městské části 
Odbor kancelář starosty 
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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 
26. 7. 2017 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 informace o výši jakékoliv finanční podpory (zejména pak grantů), která byla ze 
strany MČ Praha 13 poskytnuta KD Mlejn, o. p. s. 

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

 
 
 
 
KD Mlejn, o.p.s. získala od Městské části Praha 13 z vyhlášeného dlouhodobého účelového 
grantu pro oblast kultury na r. 2006 až 2010: 

 
na rok 2006- 2.650.000 Kč od 1. 7. do 31. 12. 2006 
na rok 2007 - 5.400.000 Kč 
na rok 2008- 5.600.000 Kč 
na rok 2009- 5.700.000 Kč 
na rok 2010- 5.800.000 Kč 
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z vyhlášeného dlouhodobého účelového grantu pro oblast kultury na r. 20ll až 2015: 
 

na rok 2011 - 5.900.000 Kč 
na rok 2012- 6.000.000 Kč 
na rok 2013-6.200.000 Kč. 
na rok 2014-6.400.000 Kč 
na rok 2015 - 6.500.000 Kč 

 
z rozpočtu  MČ Praha  I 3 

 
dotaci na r. 2016  ve výši  3.250.000 Kč 
dotaci na r. 2017  ve v)rši  3.250.000 Kč 

 
Uvedené informace jsou dohledatelné v rozpočtu městské části na www. pr aha 13.cz a také ve 
výročních zprávách KD Mlejn, o.p.s. zveřejněných na  www.ml ejn .cz. 

 
 
 

• Podle ustanovení § 5 odst. 3 "InfZ" bude poskytnutá  informace zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce městsk é části Praha  13. 

 
 
 

S pozdravem 
 

 
 
 

Alice Hoffmannová 
vedoucí odboru -kancelář starosty 
Úřad městské části Praha 13 
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