Žádost o poskytnutí informace
Transparency International – Česká republika, o.p.s., se sídlem Sokolovská 260/143, Praha 8, IČO
27215814 (dále jen „žadatelka“) žádá na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí níže specifikovaných informací.
Požadované informace se vztahují k rozdělování dotací v oblasti sportu – konkrétně tenisu městem
Pardubice:
Konkrétně žadatelka žádá o:
1. sdělení na základě jakých kritérií a konkrétních výsledků bylo rozhodnuto o přidělení finančních
prostředků od města Pardubice následujícím klubům:
DAE Services s.r.o.
I. Východočeská Tenisová
LTC Pardubice z.s.
Tenisový klub Pernštýn 1897 Pardubice z.s.
žadatelka žádá specifikovat konkrétní přidělení bodů k posuzovaným kritériím a zdůvodnění jejich
výše, to vše za roky 2015, 2016, 2017
2. poskytnutí informace, jakým způsobem je u hodnotící sportovní komise vyloučen případný střet
zájmů (posuzování žádostí subjektů, se kterými je člen komise nějakým způsobem propojen).
Požadované informace zašlete prosím, v zákonem stanovené lhůtě 15 dnů ode dne přijetí žádosti na
níže uvedenou adresu v elektronické podobě, případně prostřednictvím České pošty. Žadatelka trvá
na přímém poskytnutí všech požadovaných informací, a to i v případě, že již byly zveřejněny. V
případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Sylvii Kloboučkovou na telefonním čísle 224 240 896 nebo emailem na adrese klobouckova@transparency.cz. Stránka 2 z 2
Odpověď:
Vážený pane řediteli,
na základě Vaší elektronické žádosti ze dne 6. 12. 2017 o sdělení, na základě jakých kritérií a
konkrétních výsledků bylo rozhodnuto o přidělení finančních prostředků od města Pardubice
následujícím klubům:
DAE Services s.r.o.
I. Východočeská Tenisová
LTC Pardubice z.s.
Tenisový klub Pernštýn 1897 Pardubice z.s.,
žadatelka žádá specifikovat konkrétní přidělení bodů k posuzovaným kritériím a zdůvodnění jejich
výše, to vše za roky 2015, 2016, 2017
a o poskytnutí informace, jakým způsobem je u hodnotící sportovní komise vyloučen případný střet
zájmů (posuzování žádostí subjektů, se kterými je člen komise nějakým způsobem propojen níže
sdělujeme:
Ad 1) Dotace byly uvedeným klubům spočítány na základě Pravidel pro poskytování dotací z
Programu podpory sportu 2015, Pravidel pro poskytování dotací z Programu podpory sportu 2016,
Pravidel pro poskytování dotací z Programu podpory sportu 2017. Všechna uvedená pravidla
zasíláme v příloze.
Konkrétní body:
2015:
DAE Services

tradiční a významná akce – body nebyly řešeny, ale dotace byla navržena na základě kritérií:
významná sportovní akce s mezinárodní účastí, která ještě nesplňuje podmínky tradice (10 let)
významná propagace sportu

I.Východočeská tenisová
energie a nájemné – suma nákladů na E/N násobená koef. 0,8
spolková činnost mládeže – počet žactva x 1,5 + počet dorostu x (1+počet akcí za týden /10)
činnost trenérů mládeže – odstupňovaná částka po 4 tisících Kč podle počtu členů mládeže
provoz sportovišť – dotace dle sazby na jednotlivý typ sportoviště (3x 3 tis. Kč za tenisový kurt)
LTC Pardubice
energie a nájemné – suma nákladů na E/N násobená koef. 0,8
spolková činnost mládeže – počet žactva x 1,5 + počet dorostu x (1+počet akcí za týden /10)
činnost trenérů mládeže – odstupňovaná částka po 4 tisících Kč podle počtu členů mládeže
provoz sportovišť – dotace dle sazby na jednotlivý typ sportoviště (11x3 tis. Kč za tenisový kurt a 20
tis. Kč za tenisovou halu)
výkonnostní sport – 38 bodů získaných za umístění jednotlivců a družstev na MČR v předchozím roce
násobených koef. 1 400
drobná údržba a opravy – body nebyly řešeny, ale bylo postupováno dle těchto kritérií:
naléhavost oprav z hlediska dalšího zachování majetku a jeho funkčnosti
přístupnost široké veřejnosti pro využití volného času mládeže
využití pro mládežnickou základnu žadatele
využití pro pohybové aktivity tělesně postižených obyvatel
propagace a reprezentace města (úspěšnost)
spolufinancování z jiných zdrojů
doba realizace
TK Pernštýn
energie a nájemné – suma nákladů na E/N násobená koef. 0,8
spolková činnost mládeže – počet žactva x 1,5 + počet dorostu x (1+počet akcí za týden /10)
činnost trenérů mládeže – odstupňovaná částka po 4 tisících Kč podle počtu členů mládeže
provoz sportovišť – dotace dle sazby na jednotlivý typ sportoviště (3x3 tis. Kč za tenisový kurt a 20 tis.
Kč za tenisovou halu)
výkonnostní sport – 7 bodů získaných za umístění jednotlivců a družstev na MČR v předchozím roce
násobených koef. 1 400
drobná údržba a opravy – body nebyly řešeny, ale bylo postupováno dle těchto kritérií:
naléhavost oprav z hlediska dalšího zachování majetku a jeho funkčnosti
přístupnost široké veřejnosti pro využití volného času mládeže
využití pro mládežnickou základnu žadatele
využití pro pohybové aktivity tělesně postižených obyvatel
propagace a reprezentace města (úspěšnost)
spolufinancování z jiných zdrojů
doba realizace
2016:
DAE Services

tradiční a významná akce – 37 bodů vypočtených na základě podílu žadatele na celkových nákladech
na pořádání akce, počtu účastníků, významnosti akce pro město
I.Východočeská tenisová
provoz sportovišť – suma nákladů na E/N + dotace dle sazby na jednotlivý typ sportoviště násobené
pěti x koef. 0,5768
spolková činnost mládeže – (počet aktivního žactva x 1,5) x (1+počet akcí za týden/10) + počet
dorostu x (1+počet akcí za týden/10) + (počet neaktivních členů mládeže x 0,2) x (1+počet akcí za
týden/10)
výkonnostní sport - 9 bodů získaných za umístění jednotlivců a družstev na MČR v předchozím roce
násobených koef. 800
LTC Pardubice
provoz sportovišť – suma nákladů na E/N + dotace dle sazby na jednotlivý typ sportoviště násobené
pěti x koef. 0,5768
spolková činnost mládeže – (počet aktivního žactva x 1,5) x (1+počet akcí za týden/10) + počet
dorostu x (1+počet akcí za týden/10) + (počet neaktivních členů mládeže x 0,2) x (1+počet akcí za
týden/10)
výkonnostní sport - 35 bodů získaných za umístění jednotlivců a družstev na MČR v předchozím roce
násobených koef. 800
TK Pernštýn
provoz sportovišť – suma nákladů na E/N + dotace dle sazby na jednotlivý typ sportoviště násobené
pěti x koef. 0,5768
spolková činnost mládeže – (počet aktivního žactva x 1,5) x (1+počet akcí za týden/10) + počet
dorostu x (1+počet akcí za týden/10) + (počet neaktivních členů mládeže x 0,2) x (1+počet akcí za
týden/10)
výkonnostní sport - 12 bodů získaných za umístění jednotlivců a družstev na MČR v předchozím roce
násobených koef. 800
akce pořádané městem (Olympijský park Pardubice 2016) – 1 000,- Kč za den strávený v Parku +
14,9% nákladů na prokazatelné škody a opotřebení sportovního materiálu
2017:
DAE Services
tradiční a významná akce – 39 bodů vypočtených na základě podílu žadatele na celkových nákladech
na pořádání akce, počet účastníků
I.Východočeská tenisová
provoz sportovišť – suma nákladů na E/N + dotace dle sazby na jednotlivý typ sportoviště násobené
pěti x koef. 0,6859
spolková činnost mládeže – (počet aktivního žactva x 1,5) x (1+počet akcí za týden/10) + počet
dorostu x (1+počet akcí za týden/10) + (počet neaktivních členů mládeže x 0,2) x (1+počet akcí za
týden/10) – týkalo se ale pouze členů mládeže s trvalým bydlištěm v Pardubicích
LTC Pardubice
provoz sportovišť – suma nákladů na E/N + dotace dle sazby na jednotlivý typ sportoviště násobené
pěti x koef. 0,6859
spolková činnost mládeže – (počet aktivního žactva x 1,5) x (1+počet akcí za týden/10) + počet
dorostu x (1+počet akcí za týden/10) + (počet neaktivních členů mládeže x 0,2) x (1+počet akcí za
týden/10) – týkalo se ale pouze členů mládeže s trvalým bydlištěm v Pardubicích

výkonnostní sport - 29 bodů získaných za umístění jednotlivců a družstev na MČR v předchozím roce
násobených preferenčním koef. 2 a násobených koef. 826
podpora talentovaným sportovcům – uvedený sportovec je ve třetí kolonce „účastníci ME (OH sport)
a MS (tradiční sport)“
akce pořádané městem (sportovní park Pardubice 2017) – 3 000,- Kč/ den strávený v Parku
TK Pernštýn
provoz sportovišť – suma nákladů na E/N + dotace dle sazby na jednotlivý typ sportoviště násobené
pěti x koef. 0,6859
spolková činnost mládeže – (počet aktivního žactva x 1,5) x (1+počet akcí za týden/10) + počet
dorostu x (1+počet akcí za týden/10) + (počet neaktivních členů mládeže x 0,2) x (1+počet akcí za
týden/10) – týkalo se ale pouze členů mládeže s trvalým bydlištěm v Pardubicích

Ad 2) u komise pro sport Rady města Pardubic není řešen střet zájmů propojených osob, protože
komise pro sport nerozhoduje o přidělení finančních prostředků, pouze navrhuje jejich poskytnutí
schvalovacím orgánům, tedy radě a zastupitelstvu. Členové komise se zpravidla nad rámec podaných
žádostí nevyjadřují k informacím, v nich obsažených. Zároveň připravujeme jasnější vymezení chování
členů komisí s ohledem na střet zájmů v jednacím řádu komisí.

