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Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážená paní,
dne 22. května 2020 jsme obdrželi Vaše žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“).
V obsahu žádostí žádáte o informaci,
a) 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,
b) 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.
Informace požadujete zaslat elektronicky.
V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 InfZ Vám požadované informace poskytujeme sdělením údaje a
odkazem na internetovou stránku, kde se požadované informace nacházejí:
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1. programové dotace obecně
https://www.praha7.cz/potrebuji-zaridit/dotace/programove-dotace/
2. výsledky programového dotačního řízení MČ Praha 7 mj. v oblastech kultury pro rok 2020, a
výsledky těchto řízení pro roky 2017, 2018 a 2019
https://www.praha7.cz/potrebuji-zaridit/dotace/programove-dotace/obecne-programove-dotace/
3. individuální (mimořádné) dotace mj. v oblastech kultury a sportu
https://www.praha7.cz/potrebuji-zaridit/dotace/individualni-dotace/
4. seznam poskytnutých individuálních dotací v oblasti sportu v letech 2015 – 2020
https://www.praha7.cz/potrebuji-zaridit/dotace/individualni-dotace/vysledky-oblast-sportu/
5. seznam poskytnutých individuálních dotací v oblasti kultury v letech 2015 – 2020
https://www.praha7.cz/potrebuji-zaridit/dotace/individualni-dotace/vysledky-oblast-kultury/

S pozdravem

Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS - do spisového materiálu SZ MČ P7 155723/2020.
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