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Magistrát města Olomouce

Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
V Praze dne 27. března 2013

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č.l06/1999 Sb.

Vážení,
na základě zákona č.l06/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, si Vás dovolujeme požádat o níže specifikované informace.
Konkrétně žádáme o poskytnutí těchto informací:
1. Má město implementována interní pravidla, která vymezují činnost samosprávy
v oblasti poskytování dotací z vlastního rozpočtu? Pokud ano, žádáme o poskytnutí
kopie dokumentu/dokumentů, popř. uveďte prosím odkaz na příslušnou stránku, kde
je/jsou ke stažení. Jde především o předpisy, jež stanoví:
- přípravu dotačního programu (způsob navržení a schválení výše finanční částky,
oblastí dotační podpory, definici příjemce dotace, podmínky čerpání dotací
- způsob oznamování dotačních příležitostí, způsob přijímání žádostí, jejich hodnocení
a schválení příjemců
- způsob a další podrobnosti týkající se kontrol prováděných městem u příjemců
dotací
- způsob informování o dotačních titulech, výsledcích dotačních řízení, příjemcích
dotace
2. Přehled poskytnuté podpory za rok 2012 z rozpočtu města.
3. Přehled schválených dotačních programů v roce 2012 včetně kopií hlavních
dokumentů, které se k nim vztahují (strategie, koncepce, programy, metodiky),
pokud byly zpracovány. Popř. postačí odkaz na příslušnou stránku, kde je/jsou ke
stažení.
4. Jaká byla celková výše podpory v jednotlivých dotačních programech?
5. Seznam všech podaných žádostí o dotace v jednotlivých dotačních programech za rok
2012 s uvedením jmen žadatelů a výše schválené podpory u podpořených projektů.
6. Seznam všech podaných žádostí mimo řádně vypsané dotačních programy, včetně
jmen žadatelů a výše schválené finanční podpory u podpořených projektů.
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7. Jakým způsobem a kde jsou vyhlašována oznámení o nové dotační výzvě?
8. Zveřejňuje město smlouvy uzavřené s úspěšnými žadateli o podporu? Pokud ano,
žádáme o odkaz na příslušnou webovou stránku.
Uvedené informace zašlete, prosím, v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí
této žádosti na adresu naší kanceláře Oživení, o. s., Muchova 13, 160 00 Praha 6. Je-li to
možné, žádáme přednostně o poskytnutí informací v elektronické podobě do datové
schránky Oživení, 0.5., ID datové schránky: ntauv78, popř. na e-mailovou adresu
vit.sochovsky@oziveni.cz.
Za poskytnutí informací předem děkujeme.

Oživení, 0.5.
Ing. Štěpán Rattay, předseda sdružení
Informace o žadateli:
Oživení, o.s., IČ: 6736 5353, sídlem Lublaňská 18, Praha 2, PSČ:120 00
Adresa pro doručování: Muchova 13, Praha 6, PSČ:16000
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