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Varnsdorf 30. prosince 2016
Věc: Vyžádání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
I.
Na základě usnesení Zastupitelstva města Varnsdorf č. 24/2012/1 z 23. února 2012 byla
z rozpočtu města Varnsdorf přiznána finanční dotace na rok 2012 v celkové částce 1 milion Kč
subjektu, registrovanému v obchodním rejstříku ČR pod pojmenováním Fotbalový klub Varnsdorf a.s.
Na základě usnesení Zastupitelstva města Varnsdorf č. 9/2013/2 z 31. ledna 2013 byla z rozpočtu
města Varnsdorf přiznána finanční dotace na rok 2013 v celkové částce 1,5 milionu Kč subjektu,
registrovanému v obchodním rejstříku ČR pod pojmenováním Fotbalový klub Varnsdorf a.s.
Na základě usnesení Zastupitelstva města Varnsdorf č. 10/2014/1 z 23. ledna 2014 byla z rozpočtu
města Varnsdorf přiznána finanční dotace na rok 2014 v celkové částce 1 milion Kč subjektu,
registrovanému v obchodním rejstříku ČR pod pojmenováním Fotbalový klub Varnsdorf a.s.
Na základě usnesení Zastupitelstva města Varnsdorf č. 6/2015/1 z 22. ledna 2015 byla z rozpočtu
města Varnsdorf přiznána finanční dotace na rok 2015 v celkové částce 2,5 milionu Kč subjektu,
registrovanému v obchodním rejstříku ČR pod pojmenováním Fotbalový klub Varnsdorf a.s.
Na základě usnesení Zastupitelstva města Varnsdorf č. 16/2016/1 21. ledna 2016 byla z rozpočtu
města Varnsdorf přiznána finanční dotace na rok 2016 v celkové částce 2 miliony Kč subjektu,
registrovanému v obchodním rejstříku ČR pod pojmenováním Fotbalový klub Varnsdorf a.s.
Faksimile textu veřejnoprávní smlouvy č. 69 o poskytnutí dotace 2 miliony Kč z rozpočtu města
Varnsdorf pro rok 2016, uzavřené mezi městem Varnsdorf a Fotbalovým klubem Varnsdorf a.s., je
zveřejněna
na
webových
stránkách
města
Varnsdorf:
http://urednideska.varnsdorf.org/scan/File__1250.pdf
II.
Ve smyslu ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,
prostřednictvím agendy kanceláře tajemníka Městského úřadu ve Varnsdorfu, žádám město
Varnsdorf o poskytnutí informací níže specifikovaných:
1. Zaslání kopií (elektronických faksimile) žádostí Fotbalového klubu Varnsdorf a.s. o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Varnsdorf;
►včetně uvedení jména a příjmení předkladatelů žádostí v jednotlivých letech
• na rok 2012 ve výši 1 milion Kč
• na rok 2013 ve výši 1,5 milionu Kč
• na rok 2014 ve výši 1 milion Kč
• na rok 2015 ve výši 2,5 milionu Kč
• na rok 2016 ve výši 2 miliony Kč
• na rok 2017 ve výši 2 miliony Kč
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2. Zaslání kopií (elektronických faksimile) textů veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Varnsdorf, uzavřených mezi městem Varnsdorf a Fotbalovým klubem Varnsdorf
a.s.
• na rok 2012 ve výši 1 milion Kč
• na rok 2013 ve výši 1,5 milionu Kč
• na rok 2014 ve výši 1 milion Kč
• na rok 2015 ve výši 2,5 milionu Kč
3. Zaslání soupisu nákladů („výdajů, hrazených z dotace“), hrazených z poskytnutých dotací v
letech 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 tak, aby jednoznačným a srozumitelným způsobem bylo
doloženo využití všech takto poskytnutých dotací, jež byly převedeny na účet akciové společnosti
Fotbalový klub Varnsdorf a.s. ‒ dle záznamů v účetnictví Fotbalového klubu Varnsdorf a.s.;
►včetně data, kdy byly jednotlivé dotace v letech 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016 dle záznamů
v účetnictví města Varnsdorf převedeny na účet příjemce dotace, kterým je Fotbalový klub
Varnsdorf a.s.
4. Soupis nákladů akciové společnosti Fotbalový klub Varnsdorf a.s. („výdajů, hrazených
z dotace“), jak je uvedeno v bodu 3. této žádosti, nechť ve formě tabulky níže zobrazené
jednotlivě v letech 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016 u jednotlivých plnění specifikuje relevantní
údaje takovým způsobem, jako je to vyžadováno například v dotačních titulech města Varnsdorf
s názvy
• „Dotační program města Varnsdorf ‒ zásady pro poskytování neinvestičních účelových
dotací z rozpočtu města Varnsdorf“
• „Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf“ ‒ dle usnesení zastupitelstva města
Varnsdorf č. 106/2015
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Součet
Uzná-li příjemce za nutné, může ve vyúčtování přidat další řádky (položky).
Požadované informace zašlete, prosím, v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí žádosti
v elektronické podobě, případně poštou, na níže uvedenou adresu. Žadatel trvá na přímém poskytnutí
všech požadovaných informací, a to i pokud již byly zveřejněny.
S pozdravem
.
člen spolku OI Varnsdorf 2000

http://www.oivarnsdorf2000.cz/

Informace o žadateli:
Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
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Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
§ 5 Zveřejňování informací
(3) Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto
informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích
poskytnutých způsobem podle § 4a odst. 2 písm. e) a f), informacích
poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých
elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit doprovodnou
informaci vyjadřující jejich obsah.

