Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
Předmět žádosti:
Povinnému subjektu byla doručena žádost, jejímž prostřednictvím se na povinný
subjekt obrátil žadatel se svou žádostí o informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím. Ve své žádosti požadoval tyto informace:
1. Kopii rozhodnutí MŠMT o přidělení investiční dotace spolku Prostějov
olympijský, z. s. se sídlem Za velodromem 4187/49A, 796 01 Prostějov, IČ:
04208480 (dále jen Spolek) s uvedením: - data rozhodnutí - výše dotace - podmínek
čerpání dotace - případně kopii smlouvy o přidělení dotace, v souvislosti s kterou
probíhá v současné době stavba „Olympijské sportovní centrum v Prostějově“ v ulici
Za Velodromem, Prostějov, na pozemcích parc. č. 5998, 5999/5, 5999/6, 5999/7,
5999/10, 5999/11, 5999/14, 6006/6, 6020/1, 6020/162, 6020/180, 6020/181, 6021/7,
7630/1, 7631/8, 7632 v kat. území Prostějov. Pro stručnost je tato stavba dále
v textu označovaná jako NOC.
2. Podklady na jejichž základě byla dotace pro výstavbu NOC přidělena, a které na
MŠMT předložil Spolek, popř. jiné subjekty, a to: 2.1. žádost o dotaci, 2.2.
projektovou dokumentaci (postačí „půdorysné umístění stavby na pozemku“) , 2.3.
rozhodnutí orgánů spolku - popř. další dokumenty, které byly k žádosti předloženy
2.4. popř. další dokumenty přiložené k žádosti o přidělení dotace, byly-li přiloženy.
3. Rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace spolku a podmínky pro její čerpání.
4. Přehled čerpání dotace spolkem do dne 31. 5. 2017 s uvedením: datum
čerpání, výše čerpání.
5. Pro jaký účel bude NOC využíváno včetně odůvodnění.
Poskytnuté informace:
Žadateli byla poskytnuta informace, že Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
ČR nebyla dotčenému spolku žádná investiční dotace poskytnuta. Z tohoto důvodu
nelze požadované doklady dle bodu 1. až 4. poskytnout.
K dotazu pod č. 5 bylo žadateli sděleno, že v souladu s čl. 2 stanov spolku je jeho
hlavní činností:
a) podílení se na zabezpečování přípravy sportovní reprezentace České republiky a
sportovně talentované mládeže zejména ve volejbalu a tenisu;
a) vytváření podmínek k podpoře a rozvoji sportovního prostředí v České republice a
k provozování sportovních a souvisejících činností;
a) pořádání místních,
společenských akcí;

národních

a

mezinárodních

sportovních

a

kulturně

a) zajišťování vzdělávací činnosti v oblasti sportu, jak pro své členy, tak pro další
subjekty působící ve sportu;
e) zajišťování sportovních akcí pro základní, střední školy, vyšší odborné školy a
vysoké školy působící na území Olomouckého kraje;
f) zajišťování kulturně společenských a sportovních akcí pořádaných statutárním
městem Prostějov a Olomouckým krajem.
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