
Žádost o informace podle zákona č. 106/199 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vážení, tímto žádám o poskytnutí následujícího:

1., Vyúčtováni provozu za rok.2022 - Komunitní centrum Knapovec
lpříjmy, výdaje, dotace městal

2., Vyúčtování provozu za rok 2022 - Malá scéna
lpříjmy, výdaje, dotace městal

S úctou a pozdravem
V Ústí nad Orlicí, 28.11.2022
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Město Ustľ nad Orlici
Mgr. Gabriela Mánková

tajemník městského úřadu

Vaše č.j.:
Ze dňé: 28.11.2022

Naše č.j.: MUUO/103F38/2022/PAM/gm
Cisio spisu: 10:4(53/2.022
poč, listů: 2
Poč. příloh: O
Poč. lis. pi'.: O

Vyřizuje:
Tel:
E-mail:
Dati.äm:
M

Mgr. Gabriela Mánková
465 514 222
mankova@muuc.cz
07.12.2022
Ústi nad Otlicí

[ částečné odložení žádosti a odpověď' na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

na základě Vaši žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,lnfZ"), doručené dne 28.11.2022 na podatelnu
Městského úřadu Ústi nad Orlicí, Vám sdělujeme nás|edujÍcÍinformace:

l) Vyúčtování provozu za rok 2022 - Komunitní centrum Knapovec (příjmy, výdaje, dotace města)

Město Ústi nad Orlicí poskytlo v roce 2022 dotaci tj Knapovec ve výši 40.000,- Kč na projekt ,,Dotace na
příspěvek na elektrickou energii v budově Komunitního centra v Knapovci" s termínem vyúčtováni do
31.01.2023. Vyúčtování za rok 2022 ještě nebylo provedeno.

2) Vyúčtování provozu za rok 2022 - Malá scéna (příjmy, výdaje, dotace města)

Na základě smlouvy schválené v roce 2011 Zastupitelstvem města Ústí nad OrlicI č. usn. 166/2011
poskytuje město Ústi nad Orlici dotace na provozováni Malé scény Ústi nad Orlicí ve výši 200.000,- KČ,
dotaci ve výši 75 % prokázaných výdajů na nájemné a dotaci ve výši 70 % prokázaných výdajů na
dodávku elektrické energie, plynu, pitné vody a na odvod odpadové vody. Dotace jsou poskytovány
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každoročně s terminem vyúčtování do 31.01. následujÍcÍho roku. Vyúčtování za rok 2022 tak ještě nebylo
provedeno.

Městský úřad Ústi nad Orlici nedisponuje informacemi o příjmech a výda jích Komunitního centra v
Knapovci ani Malé scény. Podle ustanoveni § 2 odst. 1 lnfZ jsou povinné subjekty povinny poskytovat
informace vztahujÍcÍ se k jejich působnosti. Vzhledem k tomu, že Vámi požadované informace se
nevztahují k působnosti Městského úřadu Ústí nad Or|icí, Městský úřad Ústi nad OrlicI Vaši žádost
týkající se těchto informací v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. C) lnfZ odkládá.

S pozdravem

Mgr. Gabriela Mánková
tajemnice MěÚ
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