
Žádost o poskytnutí informace o svobodném přístupu k informacím ze dne 
27.11.2016 
 
 

Vážené statutární město, 
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí 
následujících informací: 
 
1) Uzavřelo někdy statutární město smlouvu o reklamě se subjekty, jejichž předmětem činnosti je 
provozování vrcholových sportovních oddílů (dvě nejvyšší domácí soutěže v daném sportovním 
odvětví)? Případně jinou formu smlouvy, jejímž dílčím předmětem je také poskytování reklamy ze 
strany provozovatelů vrcholového sportu? 
 
2) Žádám o zaslání fotokopií všech takovýchto smluv o reklamě či obdobných. 
 
3) Stanovilo si Vaše statutární město nějaká závazná pravidla pro výši podpory sportu a 
volnočasových aktivit z rozpočtu města? 
 
4) Jaké souhrnné výše dosáhla přímá dotační podpora sportu ze strany statutárního města v roce 
2015? 
 
5) Jaké výše dosáhly od 1. ledna 2010 investice statutárního města do obnovy či výstavby 
tělovýchovných zařízení, která nejsou v majetku města či jím zřízených organizací? 

 
 
 
 
Odpověď ze dne 8.12.2016 
 

odpovídáme na Váš dotaz na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
který jsme od Vás obdrželi dne 27. 11. 2016: 
 
Ad 1) Ano, město uzavřelo dvě smlouvy o reklamě, a to s HC ČSOB Pojišťovna Pardubice, a.s . (dnes 
Hockey club Dynamo Pardubice a.s.) a s Dostihovým spolkem a.s. 
 
Ad 2) Obě smlouvy zmiňované výše v bodě 1 zasíláme v příloze. 
 
Ad 3) Ano, máme zpracované a schválené Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního 
města Pardubice, které se týkají obecně všech oblastí podpory. V jednotlivých oblastech máme 
zpracovaná pravidla podpory. Vše naleznete na oficiálním webu statutárního města Pardubice zde: 
http://www.pardubice.eu/urad/radnice/verejna-podpora-dotace-a-granty/. 
 
Financování Programu podpory sportu je dvou zdrojové a skládá se ze 4,86 % podílu na daňových 
příjmech města, což představuje pro rok 2017 finanční prostředky ve výši Kč 46 639,7 tis. a 35 % 
podílu z příjmů z VHP (položka 1355) ze základny vyčíslené ve schváleném rozpočtu města, což 
představuje finanční prostředky ve výši Kč 21 000,0 tis. PPK byl proti roku 2016 snížen o 0,19 %, 

http://www.pardubice.eu/urad/radnice/verejna-podpora-dotace-a-granty/


což představuje částku ve výši Kč 1 850,3 tis. ve prospěch financování nově zřízeného programu 
Pardubičtí tahouni (= nejvýznamnější sportovní akce pořádané každoročně v Pardubicích). 
 
Program podpory volného času je tvořen z 0,18 % podílu na daňových příjmech města. Finanční 
prostředky z PPVč jdou na podporu subjektů působících v oblasti volnočasových, zájmových a 
vzdělávacích aktivit. 
  
Ad 4) V roce 2015 dosáhly dotace na sport celkové výše 58 545 000,- Kč. 
 
Ad 5) Investice statutárního města Pardubice od roku 2010 doposud byly poskytovány buď 
z Programu podpory sportu (v celkové výši 5 992 500,- Kč  - viz přiložená tabulka č. 1), nebo 
z kapitoly 598 - Ekonomický odbor. Byly to tyto investiční dotace: 
 
dotace ze dne 10. 6. 2013 ve výši 1,500.000,- Kč na povinný podíl vlastních nákladů projektu 
"Rekonstrukce areálu loděnice oddílu kanoistiky TJ Synthesia v parku Na Špici - příjemce TJ 
Synthesia Pardubice 
 
dotace ze dne 10. 6. 2013 ve výši 12,429.942,74 Kč na povinný podíl vlastních nákladů projektu "III. 
etapy modernizace Sportovního areálu Tělocvičné jednoty Sokol Pardubice I" - příjemce TJ Sokol 
Pardubice I 
 
dotace ze dne 8. 8. 2014 ve výši 5,500.000,- Kč na dostavbu sportovní haly v ul. Dašická - příjemce 
Pardubický kraj 
 
dotace ze dne 7. 10. 2014 ve výši 13,000.000,- Kč na financování realizace projektu "III. etapy 
modernizace Sportovního areálu Tělocvičné jednoty Sokol Pardubice I" - příjemce TJ Sokol 
Pardubice I. 
 
 
 
 
 
 


