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Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
dne 03. února 2020 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“). V obsahu
Vaší žádosti žádáte o informace týkajících se
spolku 01/14 Český svaz ochránců přírody, ZO-NATURA QUO Vadis, IČ: 66005850, konkrétně o
dotace pro tento spolek od roku 2012 do roku 2020, včetně žádostí podaných pro rok 2020, pokud
jsou již přístupné. Požadujete veškeré podklady žádostí o dotace tohoto spolku, které podal a o které
zažádali od roku 2012 do roku 2020, včetně žádostí pro rok 2020. Dále požadujete sdělení, které
dotační komise schválily veškeré dotace výše uvedené, k tomu požadujete jména všech úředníků, dále
informace, zdali probíhaly zpětně kontroly těchto dotací, jména úředníka, který tyto kontroly provedl
a datum, kdy byly kontroly provedeny.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme a
sdělujeme:
- na základě spolupráce s dotčenými odbory a odděleními povinného subjektu bylo zjištěno, že
výše jmenovaný spolek v uvedeném období nebyl nikdy žadatelem v rámci grantového a
programového dotačního řízení našeho povinného subjektu.
Informace byla poskytnuta na základě podkladů předložených věcně příslušnými odbory Úřadu MČ
Praha 7.
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Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS- do spisového materiálu SZ MČ P7 045577/2020.
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