Dotaz:
Dobrý den,
žádám Vás (město Pardubice) tímto o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím. Konkrétně žádám o odpovědi na následující otázky:
1) Jakou celkovou výši nenávratných (tj. bez půjček apod.) finančních prostředků (tj. dotace,
příspěvky a další) obdržel od města hokejový klub HC Dynamo Pardubice v sezóně 2016/2017?
Postačí zaokrouhleně na miliony korun. Smlouvy se vzájemným plněním (např. reklamní smlouvy)
nezahrnujte.
2) Jaký podíl těchto finančních prostředků tvořily účelové prostředky, které nemohly být využity na
zajištění fungování A mužstva? Postačí zaokrouhleně na jednotky %. Prostředky, jejichž účel nebyl
určen, do tohoto čísla nezahrnujte.
3) Jakou celkovou výši nájmu hokejový klub v sezóně 2016/2017 zaplatil městu za pronájem haly
určené pro extraligová utkání a případných dalších ledových ploch? Postačí zaokrouhleně na miliony
korun.
Pokud nemáte údaje za sezónu 2016/2017 k dispozici, uveďte údaje za jinou časově nejbližší sezónu,
u níž tyto údaje máte. Pokud je pro Vás snazší uvést informace za období kalendářního roku, uveďte
je za období roku 2017 nebo za jiný nejbližší rok, za nějž tyto údaje máte.
Informace zašlete prosím na tuto emailovou adresu. Děkuji mnohokrát a přeji hezký den.
Petr Tomášek

Odpověď:

Vážený pane Tomášku,
na základě Vaší elektronické žádosti ze dne 20. 1. 2018 o zaslání informací o podpoře HC Dynamo
Pardubice v letech 2016 – 2017 Vám sdělujeme následující:
1. Dotace klubům nejsou poskytovány na sezony, ale na kalendářní roky.
Dotace na rok 2016 pro HC Dynamo Pardubice a.s. činila 13 406 800,- Kč. Dotace v roce 2017
byla poskytnuta ve výši 15 100 000,- Kč.
2. Z celkové dotace hokejovému klubu za rok 2016 bylo 13 100 000,- Kč poskytnuto na podporu
mládežnického hokeje, 6 800,- Kč na fungování stanoviště HC na Olympijském parku Pardubice
2016 a zbývající část podpory ve výši 300 000,- Kč (tj. 2,23% z celkové výše dotace v roce 2016)
byla určena na účast v Lize mistrů, tedy pro „A“ tým Dynama.
Dotace v roce 2017 uvedená v bodě 1 byla určena výhradně na podporu mládežnického
hokeje.
3. K Vašemu dotazu týkajícího se příjmů za pronájem Tipsport arény v Pardubicích sdělujeme, že
tyto informace nemáme k dispozici a doporučujeme obrátit se na vlastníka haly, společnost
Rozvojový fond Pardubice a.s.

