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Odpov na žádost dle zákona o svobodném pístupu k informacím
Vážený pane,
v souladu se zákonem o svobodném pístupu k informacím jste požádal o informace o poskytnutých
finanních darech a úelových neinvestiních dotacích za období 1. 1. 2014 – 31. 11. 2015.
O finanních dotacích i darech rozhoduje v rámci Statutárního m sta Opavy rada m sta i zastupitelstvo
m sta v souladu se zákonem . 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), v platném zn ní.
Žadatel o dotaci vždy doruí Statutárnímu m stu Opava žádost v souladu s požadavky m sta (Pravidla pro
poskytování dotací z rozpotu SMO, vyhlášené grantové okruhy apod.). Každá žádost je v tšinou
projednána v dotené komisi rady m sta a poté radou m sta, pop. zastupitelstvem m sta s ohledem na
požadovanou výši dotace. Každý materiál pedkládaný orgán m m sta obsahuje d vodovou zprávu a
pílohy, kdy nedílnou souástí je žádost o dotaci a pípadn zápis z dotené komise rady m sta.
V rámci daného období byl dán pouze jeden dar a to poslednímu žijícímu estnému obanu m sta panu
Kandarelimu z Gruzie.
V píloze Vám zasíláme soubory s jednotlivými okruhy dotací. Materiály v. d vodových zpráv a žádostí Vám
zasíláme na CD na Vaši trvalou adresu, nebo se jedná o velké množství dat a zasláním v rámci DS by
došlo s ohledem na totožné pojmenování soubor ke ztrát funknosti hypertextových odkaz .
S pozdravem

JUDr. Tomáš Elis, v.r.
tajemník
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