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Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. – ve věci zájmu zastupitelů
o smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Děčín, HC Děčín a HC Děčín
Experformance s.r.o.

k Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), doručené
zdejšímu magistrátu dne 11.07.2022 a zaevidované pod č. j. MDC/74932/2022 Vám
sdělujeme odpověď na níže položené otázky:
Žádám zaslat informaci, zda-li od roku 2012, kdy jsem začala upozorňovat
na podvodná jednání manažerů HC Děčín, projevil někdo ze zastupitelů zájem
a zajímal se o smlouvy uzavřené mezi: Statutárním městem Děčín a HC Děčín
a HC Děčín Experformance s.r.o., tzn. že si objednal smlouvy od roku 2011 do roku
2014 v odboru školství a kultury k nahlédnutí, či přeposlání do emailu dle zákona
106/1999 Sb. Požaduji přehled zastupitelů jmenovitě, kteří měli zájem se se smlouvami
seznámit a dotační podvody řešit a to ve volebním období od roku 2012 března
do roku 2022 červen.
K Vaší otázce, zda někdo ze zastupitelů projevil zájem a zajímal se o smlouvy uzavřené
mezi: Statutárním městem Děčín a HC Děčín a HC Děčín Experformance s.r.o., tzn. že si
objednal smlouvy od roku 2011 do roku 2014 v odboru školství a kultury k nahlédnutí
či přeposlání do emailu dle zákona 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že kompletní materiály
včetně žádostí a smluv týkajících se poskytování dotací z rozpočtu města jsou předkládány
orgánům města, tj. radě a zastupitelstvu, neboť veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
podléhají schválení příslušným orgánem města.
Dále sdělujeme, že v roce 2020 požádali zastupitelé města, pan Mgr. Jan Šmíd a pan
Mgr. Martin Pošta o poskytnutí níže uvedených dokladů vztahujících se k provozu zimního
stadionu:
- žádosti o dotace na provoz a na činnost pro rok 2017,
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- smlouvy na dotace na provoz a činnost pro rok 2017,
- žádosti o dotace na činnost za roky 2018, 2019 a 2020,
- smlouvy na dotace na činnosti za roky 2018, 2019 a 2020,
- vyúčtování poskytnuté dotace na provoz za rok 2017 a vyúčtování dotací na činnosti
za roky 2017, 2018, 2019,
- žádosti o dotace na provoz za roky 2018, 2019 a 2020,
- smlouvy na dotace na provoz za roky 2018, 2019 a 2020,
- vyúčtování dotací na provoz za roky 2018, 2019,
- veškeré protokoly z veřejnosprávních kontrol za roky 2017, 2018, 2019 a 2020.
S pozdravem

Ing. Martin Kříž
tajemník Magistrátu města Děčín
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