MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
Kancelář starosty a tajemníka

Vaše značka:
Ze dne:
15. 02. 2022
Č. j.:
MULTM/0014467/22/KST/ECh
Sp. zn.:
MULTM/0012479/22/KST/ECh
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Bc. Martina Skoková
+420 416 916 206
martina.skokova@litomerice.cz

Litoměřice 22. 02. 2022
Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
dne 15.02.2022 byla na Městský úřad Litoměřice doručena Vaše žádost podaná dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o informacích“), týkající se poskytnutí následujících informací:
Požadované informace:
1) Kolik peněžních prostředků z rozpočtu města Litoměřic za rok 2022 bude vynaloženo
na financování činnosti sportovního (hokejového) oddílu HC Stadion Litoměřice
formou účelové neinvestiční dotace:
- Na mládež:
- „A“ tým:
2) Kolik peněžních prostředků z rozpočtu města Litoměřic za rok 2022 bude vynaloženo
na financování činnosti sportovního oddílu HC Stadion Litoměřice formou reklamní
smlouvy (HC Stadion Litoměřice propaguje město Litoměřice) nebo jiné smlouvy:
3) Má město Litoměřice majetkový podíl ve společnosti provozující hokej: ANO/NE
(zaškrtnout správnou odpověď)
Poskytnuté informace:
1) HC Stadion Litoměřice, z. s. obdržel od města Litoměřice na rok 2022 dotaci ve výši
5.310.000 Kč. V souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace
(dále jen „Smlouva“) je tato částka určena na úhradu výdajů účelně a hospodárně
vynaložených příjemcem na jeho celoroční činnost v roce 2022, a to bez povinného
závazného rozdělení mezi mládež a „A“ tým.
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2) V souladu s výše uvedenou Smlouvou je HC Stadion Litoměřice, z. s., jako příjemce
dotace, povinen uvádět po celou dobu čerpání dotace na všech tiskovinách,
elektronických nebo jiných médiích (CD, DVD, na internetu apod.) vyhotovených
v rámci jeho celoroční činnosti a dále pak na viditelných místech při všech akcích
souvisejících s jeho činností fakt, že tyto jsou realizovány za finanční spoluúčasti
města Litoměřice.
3) Ne, nemá.
S pozdravem

Bc. Martina Skoková
vedoucí odboru KSaT
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