Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov
Národního odboje 794/15
400 03 Ústí nad Labem
TAJEMNÍK
Váš dopis č.j.:
ze dne:
12. 7. 2018
Naše č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

OS/KT/2488/2018/VlaJ
Jana Vladyková
475 273 926
jana.vladykova@mag-ul.cz

V Ústí nad Labem dne:

Vážený pan
Václav Dvořák
Jindřicha Plachty 183
403 31 Ústí nad Labem
Vypraveno: vaclav.dvorak@outlook.com

25. 7. 2018

Vyřízení žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane Dvořáku,
k Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, doručené Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov dne 12. 7. 2018,
v níž žádáte o informace:
1) Chtěl bych Vás požádat o data, kratší informaci, jakým způsobem byly takto vzniklé veřejné
prostředky města použity ve prospěch veřejně prospěšných účelů. Chtěl bych Vás tedy požádat o pár
konkrétních příkladů použití takto vzniklých veřejných prostředků (podle § 4 odst. 2 zák. č. 202/1990
Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů) ve prospěch veřejně
prospěšných účelů, jejich použití v průběhu účinnosti specifické právní úpravy (1. září 1998 do 31.
12. 2011),
2) K bodu č. 1. Zajímal by mě také poměr vynakládaných prostředků z celkového množství takto
vzniklých veřejných prostředků v rámci jejich konkrétního použití pro danou oblast (např. sociální.,
zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel aj.),
3) K bodu č. 1 a č. 2. Chtěl bych Vás také požádat o informaci, jakým způsobem takové informace úřad
vede.
Vám sděluji následující:
ÚMO Střekov nevede podrobnou evidenci vztahu vybraných prostředků (poplatky) oproti výdajové stránce
rozpočtu MO. Nelze tedy stanovit, jaký je poměr mezi příjmy Vámi uvedených veřejných prostředků a
jejich výdaji. Využití těchto prostředků ve Vámi uvedeném časovém úseku již nelze sdělit, neboť
dokumenty z tohoto období již nemá ÚMO Střekov k dispozici. Pro názorný příklad využití veřejných
prostředků na straně výdajů MO odkazuji na Závěrečný účet 2017 (dokument 1, str. 5/6 Individuální dotace
http://www.strekov.cz/cz/uredni-deska/rozpocet-mo/zaverecny-ucet-ucetni-zaverka-mo-strekov-za-rok2017.html (rozdělování financí v rámci veřejno-právních smluv třetím osobám).
Dále v rámci výdajové části rozpočtu městského obvodu naleznete náklady na kulturní akce, které jsou
určeny zejména pro občany městského obvodu Střekov, dále finanční prostředky na obnovu městského
Telefonní ústředna: +420 475 273 910
Identifikátor datové schránky: sbzbn22
E-mail: podatelna.strekov@mag-ul.cz

IČ: 00081531
DIČ: CZ00081531
www.strekov.cz

Stránka 1 z 2

mobiliáře, opravy, herní prvky pro děti, rekonstrukce dětských hřišť, likvidace odpadu apod. Lze
konstatovat, že veškeré tyto výdaje mají charakter „veřejně prospěšných výdajů“, neboť jsou vynakládány
ku prospěchu občanů či pro zlepšení podmínek života na Střekově.
S pozdravem,
Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička
tajemník
(opatřeno elektronickým podpisem)
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