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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

 
 

Vážená paní, 

na Ministerstvo financí bylo dne 30. května 2018 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto 
znění: 

"1. Zda zapsanému spolku SCUBA FM, Antonínovo náměstí 59, Místek, 73801 
Frýdek-Místek, IČO: 22730036, byla poskytnuta dotace? 
2. Kdy byla dotace poskytnuta, v jaké výši, z jakého dotačního titulu a za jakým 
účelem? 
3. Jaká je doba udržitelnosti projektu?" 

K jednotlivým dotazům Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace: 

Ad 1) a 2) 
Zapsaný spolek SCUBA FM obdržel z kapitoly VPS dotaci v roce 2009 ve výši  
3 964 000 Kč. Dotace byla poskytnuta z operačního programu "Podpora výstavby, 
obnovy a provozování sportovních center a sportovních zařízení". Určena byla  
na výstavbu potapěčského centra a konkrétně se jednalo o akci „SCUBA FM z.s. -  
Potapěčské centrum I. Etapa“ 

Ad 3) 
Udržitelnost projektu je dle podmínek čerpání dotace ze státního rozpočtu, které jsou 
součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 10 let od ukončení realizace projektu.  
V tomto případě končí udržitelnost projektu k 29. 12. 2019. Bylo vydáno Závěrečné 
vyhodnocení akce, ve kterém nebylo zjištěno nedodržení závazných ukazatelů. 
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Závěrem si Vás Ministerstvo financí dovoluje upozornit, že informace o poskytnutých 
dotacích ze státního rozpočtu lze rovněž získat z Informačního systému CEDR - 
http://cedr.mfcr.cz/cedr3internetv419/default.aspx. 

 
 

 

mailto:podatelna@mfcr.cz
http://cedr.mfcr.cz/cedr3internetv419/default.aspx

