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Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. – Děčínská sportovní

k Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), doručené
zdejšímu magistrátu dne 28.07.2022 a zaevidované pod č. j. MDC/81947/2022 Vám
sdělujeme odpověď na níže položenou otázku:
Žádám

zaslat

přehled

dotací

pro

Děčínskou

sportovní,

příspěvkovou

organizaci pro rok 2022 a na co konkrétně měly dotace být použity. Požaduji celkový
přehled v jedné tabulce.
K Vašemu dotazu upřesňujeme, že příspěvková organizace není oprávněna žádat svého
zřizovatele o dotaci.
Zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz příspěvkové organizaci, kterou zřídil.
Děčínské sportovní, příspěvkové organizaci byly ke dni 28.07.2022 poskytnuty níže uvedené
finanční prostředky na provoz:
Schválený příspěvek na provoz organizace v celkové výši na rok 2022 činí 25.000 tis. Kč,
z toho bylo již předmětné organizaci poukázáno 14.585 tis. Kč. Schválený příspěvek byl
navýšen o 1.508 tis. Kč, z čehož je 267 tis. Kč určeno na zajištění ohňostroje v rámci
Městských slavností Děčín 2022, 341 tis. Kč – převod finančních prostředků z rezervy města
na dofinancování ztráty vedlejší činnosti za rok 2021 a 900 tis. Kč na zajištění Hudebního
festivalu Labefest 2022.
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Celkem tedy uvedená příspěvková organizace ke dni 28.07.2022 od svého zřizovatele
obdržela 16.093 tis. Kč.

S pozdravem

Ing. Martin Kříž
tajemník Magistrátu města Děčín
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