Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím ze dne 29.11.2017
chtěl bych Vás požádat o provedení kontroly u TK Pernštyjn Pardubice tenisový klub, který
minimálně v roce 2014, 2015 , 2016, pravděpodobně podváděl při požadavku na proplácení energii
za nafukovací halu, který evidentně praskl v roce 2017. V účetnictví klubu jistě najdete stejně
přijaté částky, díky kterým se snížily dotace pro tento klub o více jak 250 000 kč. Dále Vás žádám
podle zákona 106 dodali podle čeho byly rozděleny finanční prostředky na výkonnostní sport pro
rok 2017 tedy následující klíč, který rozhodl které sporty dostanou třeba za medaile na mistrovství
čr pár korun a některé tisíce . Dále podle kterých indicií se zařadili sporty do kategori 1,2,3 + podle
které dokumentace konkrétně. Hrubým odhadem jsem si spočítal, že TK Pernštejn Pardubice si
neoprávněně přivlastnil za více než 3 roky 700 000 kč.

Odpověď ze dne 19.12.2017
Prostředky na výkonnostní sport byly rozděleny dle Pravidel pro poskytování dotací z Programu
podpory sportu v roce 2017 – viz příloha.
Do kategorií 1-2-3 se sporty rozdělily dle následujících kritérií:
Po stanovení výše dotace na výkonnostní sport pro jednotlivé žadatele postupem podle odstavců
1. až 4. tohoto bodu výše zhodnotí sportovní komise faktický význam jednotlivých žadatelů ve
sportovní oblasti zejména podle následujících kritérií:
·
dlouhodobé sportovní výsledky žadatele,
·
stupeň soutěže či soutěží žadatele,
·
mediální síla sportovního odvětví žadatele,
·
podíl sportovního odvětví žadatele na sázkovém trhu,
·
počet členů žadatele v kategorii mládeže,
·
celková členská popularita (celkový počet evidovaných členů) sportovního odvětví
v Pardubicích i na úrovni České republiky,
·
divácká popularita sportovního odvětví v Pardubicích i na úrovni České republiky,
·
zařazení sportovního odvětví do programu olympijských her,
a v návaznosti na toto posouzení je komise pro sport oprávněna rozhodnout o vynásobení
stanovené výše dotace na výkonnostní sport pro jednotlivé žadatele individuálním
koeficientem určeným komisí pro sport.
V přiložených Pravidlech je pak popsáno v kapitole výkonnostní sport, které sporty jsou v kategorii
1, které v kategorii 2 a které v kategorii 3.
Co se týká konkrétních dotací na výkonnostní sport pro TK Pernštýn v posledních 4 letech (ve
smyslu Vašeho tvrzení, že si TK Pernštýn neoprávněně přivlastnil 700 tisíc Kč) , tak dotace tomuto
subjektu byly tyto:
2014 7 400,- Kč
2015 9 800,- Kč
2016 9 600,- Kč
2017 nežádal

