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Povinný subjekt: 

 

Město Varnsdorf 

T.G. Masaryka 1838 

407 47  Varnsdorf 

 

Datovou schránkou 

 

 

  

V Praze dne 3.3.2022 

 

 

 

Žádost dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 

 

 

Vážení,  

 

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám, jako 

povinný subjekt, o poskytnutí následujících informací.   

 

Vaše město podávalo žádost k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) 

o přidělení finančních prostředků z programu 133 510 – Podpora materiálně technické 

základny – programové financování pro rok 2017 – vyhlášení výzvou dne 20.10.2016. 

Rozhodnutím MŠMT, ze dne 7.3.2017, č.j.  MSMT-6092/2017-1 (viz příloha č. 1) jste byly 

zařazeni do výběru akcí a byla Vám přidělena dotace ve výši 4.975.000, - Kč na akci – 

Výměna UP fotbalového hřiště.  

 

Následně došlo Rozhodnutím MŠMT ze dne 26.5. 2017. č.j. MSMT-11778/201-1 ke zrušení 

tohoto programu (viz příloha č. 2), a to bez náhrady, a tudíž dotace Vám přidělena nebyla.  

 

Podávalo Vaše město opětovně shodnou či jinou žádost k Ministerstvu školství, mládeže 

a tělovýchovy o přidělení finančních prostředků z programu 133 530 Podpora 

materiálně technické základny sportu – investiční prostředky – 2017/2018 – podprogram 

133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu, vyhlášení výzvou dne 

30.6.2017 (viz příloha č. 3)? 



1. Pokud nebyla žádost opětovně podána, žádám o sdělení, kdo rozhodl o 

nepodání opětovné žádosti a z jakého důvodu nebyla žádost podána, zda akce 

byla realizována z vlastních / jiných prostředků. 

 

2. Pokud byla žádost opětovně podána, žádám o sdělení, zda byla úspěšná a v 

kladném případě žádám o sdělení následujících informací:  

 

a) název projektu/akce,  

b) výše požadovaných finančních prostředků  

c) výše poskytnutých finančních prostředků  

 

Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o potvrzení předpokládané výše 

úhrady nákladů, budou-li účtovány. 

 

Informaci žádám poskytnout v elektronické podobě a zaslat výhradně na elektronickou adresu 

 

Za jejich poskytnutí děkuji. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

























 

Banka: Česká spořitelna, a.s., pobočka Varnsdorf, Číslo účtu: 19-0921 388 329/0800, IČ: 00261718,  DIČ: CZ00261718 
 

 
 
 

Město Varnsdorf 
 
 

   nám. E. Beneše 470 
   407 47 VARNSDORF 
   Tel: +420 417 545 111 

      varnsdorf@varnsdorf.cz 
   http://www.varnsdorf.cz 

  
   
 

 
 
 
 
Vážený pane magistře,   
 
na základě Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, Vám jako povinný subjekt sdělujeme následující. 
 
Na Váš dotaz, zda město podávalo opětovně shodnou žádost  k Ministerstvu školství, mládeže 
a tělovýchovy o přidělení finančních prostředků z programu 133 530 Podpora materiálně 
technické základy sportu - investiční prostředky - 2017-2018 - podprogram 133D 531 
Podpora materiálně technické základy sportu, vyhlášení výzvou dne 30.06.2017 (dle přílohy 
3), Vám sdělujeme, že město Varnsdorf podalo dne 14.08.2017 Žádost o dotaci s názvem: 
Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým povrchem ve Varnsdorfu. 
 
Tato žádost nebyla úspěšná z důvodu, že obdržela bodové ohodnocení, které bylo 
nedostačující  a nešlo ji tedy vyhovět - viz. příloha.  
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
 
Ing. Radek Kříž 
tajemník MěÚ Varnsdorf 
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