Úřad městské části Praha 10
Odbor kultury a projektů
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-056838/2020
Vyřizuje linka: Ing. Strachotová/380
V Praze dne: 29. 5. 2020
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 10, Úřad městské části Praha 10, odbor kultury a projektů obdržel dne 22. 5. 2020
Vaši žádost, kterou jste rozdělila do dvou příloh, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informace ve znění:
„Vážení, touto cestou žádám o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím. Konkrétně se zajímám o reálnou částku vydanou na dotační
program v oblasti sportu a volného času (včetně zvlášť rozepsaných mimořádných dotací) za rok 2017,
2018 a 2019 a předpokládanou částku (navrženou v rozpočtu) na dotační program v oblasti sportu a
volného času pro rok 2020. Pokud je to možné preferuji zaslání požadované informace na mou
emailovou adresu
v elektronické podobě.
Vážení, touto cestou žádám o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím. Konkrétně se zajímám o reálnou částku vydanou na dotační
program v oblasti kultury (včetně zvlášť rozepsaných mimořádných dotací) za rok 2017, 2018 a 2019 a
předpokládanou částku (navrženou v rozpočtu) na dotační program v oblasti kultury pro rok 2020.
Pokud je to možné preferuji zaslání požadované informace na mou emailovou adresu
v elektronické podobě.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky na Vaši e-mailovou adresu ve formě textu tohoto přípisu:
Reálné částky vydané na dotační program v oblasti kultury a v oblasti sportu a volného času v letech
2017 – 2020 jsou specifikovány v níže uvedených tabulkách. Mimořádné dotace nebyly poskytnuty.
Reálné částky vydané za dotační programy v oblasti sportu a volného času
Rok
2017
2018
2019
Celkem
15 000 000 Kč
21 372 150 Kč
13 749 000 Kč

2020
12 884 000 Kč

Reálné částky vydané za dotační programy v oblasti kultury
Rok
2017
2018
Celkem
3 186 229 Kč
3 559 396 Kč

2020
6 500 000 Kč

2019
5 176 000 Kč

Předpokládaná částka (navržená v rozpočtu) na dotační program v oblasti kultury pro rok 2020 byla 7
mil. Kč a v 12,884 mil. Kč v oblasti sportu a volného času.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem

Mgr. Tomáš P r o ch á z k a
vedoucí Odboru kultury a projektů
„elektronicky podepsáno“

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941

„otisk razítka“

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

www.praha10.cz

