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Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
Tazatel žádal o poskytnutí: 
 
informací souvisejících s poskytováním dotací z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary subjektu 
Jezdecký klub Karlovy Vary – Stará Role, z.s. včetně poskytnutí kopií žádostí o poskytnutí dotace a kopií 
rozhodnutí o schválení dotace v letech 2012 až 2021.  
 
 
Bylo odpovězeno:  
 
Dne 20. 12. 2021 byla na Magistrát města Karlovy Vary doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, související 
s poskytováním dotací z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary subjektu Jezdecký klub Karlovy Vary – 
Stará Role, z.s. včetně poskytnutí kopií žádostí o poskytnutí dotace a kopií rozhodnutí o schválení dotace 
v letech 2012 až 2021.  
 
V uvedené záležitosti Vám zasíláme přílohou níže specifikované dokumenty.  
 
Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary: 

- žádost o poskytnutí dotace na projekt ze dne 29. 09. 2011 
- žádost o poskytnutí dotace na činnost ze dne 29. 09. 2011 
- žádost o poskytnutí dotace na činnost ze dne 25. 09. 2012 
- žádost o dotaci z prostředků výnosů z loterií, sázkových a jiných podobných her ze dne 22. 05. 2013 
- žádost o poskytnutí dotace na činnost ze dne 12. 09. 2013 
- žádost o poskytnutí dotace na činnost ze dne 13. 10. 2014 
- žádost o poskytnutí dotace na činnost ze dne 02. 11. 2015 
- žádost o poskytnutí dotace na činnost ze dne 25. 10. 2016 
- žádost o poskytnutí dotace na činnost ze dne 31. 10. 2017 
- žádost o poskytnutí dotace na činnost ze dne 30. 10. 2018 
- žádost o poskytnutí dotace na činnost ze dne 31. 10. 2019 
- žádost o poskytnutí dotace na činnost ze dne 27. 10. 2020 

 
Rozhodnutí kolektivních orgánů města o schválení dotace v jednotlivých letech: 

- výpis z usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 21. 02. 2012 pod bodem č. 50 
- výpis z usnesení Zastupitelstva města Karlovy Vary ze dne 21. 03. 2012 pod bodem č. 45 
- výpis z usnesení Zastupitelstva města Karlovy Vary ze dne 22. 01. 2013 pod bodem č. 12 
- výpis z usnesení Zastupitelstva města Karlovy Vary ze dne 25. 06. 2013 pod bodem č. 25 
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- výpis z usnesení Zastupitelstva města Karlovy Vary ze dne 18. 03. 2014 pod bodem č. 29 
- výpis z usnesení Zastupitelstva města Karlovy Vary ze dne 12. 05. 2015 pod bodem č. 28 
- výpis z usnesení Zastupitelstva města Karlovy Vary ze dne 15. 03. 2016 pod bodem č. 27 
- výpis z usnesení Zastupitelstva města Karlovy Vary ze dne 25. 04. 2017 pod bodem č. 21  
- výpis z usnesení Zastupitelstva města Karlovy Vary ze dne 27. 03. 2018 pod bodem č. 34 
- výpis z usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 26. 03. 2019 pod bodem č. 36 
- výpis z usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 17. 03. 2020 pod bodem č. 57 
- výpis z usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 23. 03. 2021 pod bodem č. 35 

 
 

Přílohy: 
 
24 dokumentů (kopie žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města, kopie rozhodnutí kolektivních orgánů 
města o schválení dotace včetně tabulkových příloh) 
 
 
Poplatek:  
 
Náklady spojené se zpracováním a poskytnutím informace byly stanoveny ve výši 200,10 Kč.  
 

 

 
 
 
 Ing. Bc. František Škaryd 
 vedoucí odboru kultury, školství a tělovýchovy 
 
 
 
 
 

  

 

  
Osobní údaj byl anonymizován v souladu se zněním zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů (GDPR).  

 


