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Odpověď na žádost dle zák č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím ze 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 20.000.000, - Kč na akci - Aquacentrum Pardubice - přístavba 25m bazénu. 
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 z 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 
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Odpověď: 

Žádost o dotaci na akci Aquacentrum Pardubice – přístavba 25 m bazénu byla opětovně podána 
dne 14.8.2017 v rámci programu V2 Státní podpora sportu pro rok 2017/2018 MŠMT, kdy žádost je 
zaregistrována v Jednotném dotačním portálu pod záštitou Ministerstva financí pod číslem V2- 
502018-531-00079. Město se ucházelo o max. možnou dotaci ve výši 20 mil. Kč za předpokladu 
odhadu nákladů akce 50 819 640 Kč. 
 
Vzhledem k tomu, že dotace nebyla městu přiznána, proběhla realizace akce bez dotační podpory 
v letech 2018-2019 na základě smlouvy o dílo ve změní aktuálních dodatků. Podrobnosti k procesu 
zadávacího řízení jsou k dispozici na profilu zadavatele na 
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-
45484977/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-
45484977/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-328381290-
45484976/VysledekZadavacihoPostupu-328381290-45484976/ 
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