Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti doručené povinnému subjektu dne 3. 11. 2021 byl požadavek na
poskytnutí následujících informací:
„1) Zda a v jaké výši byla ze olomouckého kraje poskytnuta dotace pro společnost HC
Olomouc – mládež, spolek pro sezónu 2020/2021 a 2021/2022?
2) Jak byly dotace konkrétně alokovány mezi jednotlivé mládežnické kategorie a v
jakých částkách v jednotlivých sezónách?
3) Na co konkrétně byly tyto finanční prostředky v jednotlivých kategoriích použity v
jednotlivých sezónách a jednotlivých kategoriích?“

Poskytnutá informace:
Požadované informace byly žadateli poskytnuty, přičemž bylo žadateli sděleno
následující:
1) Sportovnímu klubu HC Olomouc – mládež, spolek, se sídlem Hynaisova

1091/9A, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČO: 22734279; byly v předmětné době
poskytnuty ze strany Olomouckého kraje tyto dotace:


V roce 2020 dotace ve výši 4 000 000,- Kč v dotačním Programu na
podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2020, v dotačním
titulu 2 Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport



V roce 2021 dotace ve výši 3 900 000,- Kč v dotačním Programu na
podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2021, v dotačním
titulu 2 Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport

2) Sportovnímu klubu HC Olomouc – mládež, spolek byla v roce 2020 dotace

poskytnuta na podporu projektu „Podpora mládežnického hokeje v Olomouci
2020“, zejména na pronájem sportovišť k zajištění fungování všech
mládežnických kategorií ledního hokeje v Olomouci bez rozlišení kategorií.
Témuž klubu byla v roce 2021 dotace poskytnuta na podporu projektu „Podpora
mládežnického hokeje v Olomouci 2021“, zejména na pronájem sportovišť
k zajištění fungování všech mládežnických kategorií ledního hokeje v Olomouci
bez rozlišení kategorií.
3) Výše uvedené finanční prostředky pro sportovní klub HC Olomouc – mládež,

spolek byly použity v roce 2020 na uznatelné výdaje, spojené se zabezpečením
přípravy mládežnických členů příjemce na vrcholový sport, tj. pronájem hrací
plochy a zázemí zimního stadionu.

Dle smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a sportovním
klubem HC Olomouc – mládež, spolek v roce 2021 je příjemce dotace povinen
předložit vyúčtování poskytnuté dotace poskytovateli nejpozději do 31. 1. 2022.

Informaci zpracoval:
Dne 18. 11. 2021, Mgr. Michaela Pazderová, odbor majetkový, právní a správních
činností, oddělení právní.
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0

