Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Poskytnuté informace:
Olomoucký kraj, Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor kancelář ředitele (dále také
jako „povinný subjekt“), jako povinný subjekt dle ust. § 2 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
obdržel dne 28. 8. 2017 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž žádáte o poskytnutí
seznamu všech dodavatelů a subdodavatelů stavby Olympijského sportovního
centra Prostějov a smlouvy o půjčce, kterou si Olympijské sportovní centrum
Prostějov vzalo na uhrazení první faktury za stavební práce na cca 23 milionů
korun, a pokud se nejednalo o půjčku, o poskytnutí dohody či smlouvy,
případně jiného dokumentu, na základě kterého Olympijské sportovní centrum
Prostějov získalo finance ve výši cca 23 milionů korun na uhrazení první
faktury za stavební práce (dále také jako „předmětná žádost“).
Poskytnuté informace:
V souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“), Vám k Vaší výše
uvedené předmětné žádosti sdělujeme následující:
• dodavatelem stavby Olympijského sportovního centra v Prostějově je společnost
OHL ŽS, a.s., IČ: 46342796, se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno,
• seznam subdodavatelů stavby sportovního centra v Prostějově, které dodavatel
uvedl v nabídce a je přílohou uzavřené smlouvy, Vám poskytujeme v příloze,
• k Vašemu požadavku na poskytnutí smlouvy o půjčce, kterou si Olympijské
sportovní centrum Prostějov vzalo na uhrazení první faktury za stavební práce na cca
23 milionů korun, a pokud se nejednalo o půjčku, o poskytnutí dohody či smlouvy,
případně jiného dokumentu, na základě kterého Olympijské sportovní centrum
Prostějov získalo finance ve výši cca 23 milionů korun na uhrazení první faktury za
stavební práce, Vám pak sdělujeme následující:
mezi spolkem Prostějov olympijský, z. s., IČ: 04208480, se sídlem Za velodromem
4187/49a, 796 01 Prostějov (dále také jako „spolek Prostějov olympijský, z. s.“), za
něhož jednal Ladislav Okleštěk a doc. PhDr. Miroslav Černošek, Ph.D., a spolkem
Tenisový klub Prostějov, spolek, IČ: 00205061, se sídlem Sportovní 3924/1, 796 01
Prostějov (dále také jako „spolek Tenisový klub Prostějov“), za něhož jednal
PhDr. Michal Ptáček, došlo v Prostějově dne 19. 4. 2017 k ústní dohodě, jejímž
předmětem byly následující skutečnosti:
dohoda, že ze strany spolku Tenisový klub Prostějov jako zapůjčitele bude
poskytnuta spolku Prostějov olympijský, z. s. jako vydlužiteli peněžitá zápůjčka
ve výši 23 milionů Kč (tedy dohoda, že spolek Tenisový klub Prostějov jako zapůjčitel
přenechá spolku Prostějov olympijský, z. s. jako vydlužiteli peněžní částku ve výši 23
milionů Kč), s tím, že peněžní prostředky budou použity na výstavbu Olympijského

sportovního centra v Prostějově, peněžitá zápůjčka bude poskytnuta bez
příslušenství, na dobu neurčitou, dle budoucích potřeb spolku (bylo tedy dohodnuto,
že spolek Prostějov olympijský, z. s. jako vydlužitel je povinen předmětnou peněžní
částku spolku Tenisový klub Prostějov jako zapůjčiteli vrátit, konkrétní termín však
nebyl dohodnut), přičemž peněžní zápůjčka bude poskytnuta bankovním převodem
na bankovní účet Prostějov olympijský, z. s., a to v takovém termínu, aby příslušné
finanční prostředky mohly být použity na uhrazení první faktury za stavební práce
v souvislosti s výstavbou Olympijského sportovního centra v Prostějově.
Žádné další podmínky či podrobnosti předmětné peněžité zápůjčky již nebyly
dohodnuty. V této souvislosti je třeba uvést, že dle ust. § 2393 odst. 1 zák.
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, platí, že: „Neurčí-li smlouva,
kdy má být zápůjčka vrácena, je splatnost závislá na vypovězení smlouvy. Není-li
o výpovědi ujednáno nic jiného, je výpovědní doba šest týdnů.“ Dle ust. § 2393 odst.
2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, pak platí, že: „Nejsouli ujednány úroky, může vydlužitel zápůjčku splatit i bez výpovědi.“
K poskytnutí finančních prostředků pak došlo dne 26. 4. 2017 bankovním převodem
na bankovní účet spolku Prostějov olympijský, z. s. S ohledem na skutečnost, že
smlouva o zápůjčce je kontraktem reálným, k jejímuž uzavření se vyžadují nejen
příslušné projevy vůle, ale i reálné přenechání předmětu zápůjčky vydlužiteli, byla
tedy smlouva o zápůjčce uzavřena dne 26. 4. 2017.
Ve zbytku (nemožnost poskytnout písemnou smlouvu o zápůjčce) musela být
bohužel Vaše předmětná žádost částečně odmítnuta rozhodnutím povinného
subjektu ze dne 6. 10. 2017, č.j. KUOK 96668/2017 a to z důvodů v tomto rozhodnutí
uvedených. Rozhodnutí Vám bude zasláno poštovní službou do vlastních rukou.
Současně se tímto velmi omlouváme za prodlení s reakcí na Vaši výše uvedenou
předmětnou žádost.
Informace zpracovala:
11. 10. 2017, Ing. Svatava Špalková, Odbor kancelář ředitele.

