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Véc: žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

— sdělení

Vážená paní—

dne 28. 12. 2020 přijala Městská část Praha 20, Úřad městské části Praha 20, Vaši žádost o poskytnutí

informací, které se týkají obdržených dotací a darů TJ Sokol Horní Počernice a jeho pobočných spolků

v roce 2019. Zároveň žádáte o poskytnutí kompletního vyúčtování veškerých dotací a darů, které obdržel

v roce 2019 spolek TJ Sokol Horní Počernice a oba jeho pobočné spolky.

K uvedené žádosti sdělujeme, že v roce 2019 požádal spolek TJ Sokol a jeho pobočné spolky o tyto dotace

a dary:

. TJ Sokol Horní Počernice na projekt: Podpora celoročních sportovních aktivit v TJ Sokol Horní

Počernice a provozu vlastních sportovních zařízení TJ vroce 2019, výše poskytnuté dotace:

910.000,Kč, viz příloha č. 1 a https://www.pocernice.cz/app/up|oads/2019/09/Poskvtnut%C3%A1-

individu%C3%A1|n%C3%AD-dotace-2019-sport-a-t%C4%gBlov%C3%BDchova.pdf

. Tenisový klub Sokol Horní Počernice, pobočný spolek na projekt Zajištění celoročního provozu

tenisového areálu Horní Počernice, výše poskytnuté dotace 50.000,- Kč — viz příloha č. 2 a

httpszl/www.pocernice.cz/app/uploads/2019/09/Poskvtnut%C3%A1-

individu%C3%A1|n%C3%AD-dotace-2019-sport-a-t%C4%gBlov%C3%BDchova.pdf

 

 

. Basketbal Sokol Horní Počernice, pobočný spolek na projekt Podpora dlouhodobé sportovní

činnosti a organizované sportovní výchovy, výše poskytnuté dotace 200.000,- Kč — viz příloha č. 3

a https://www.pocernice.cz/app/uploads/ZO19/09/Poskvtnut%C3%A1-

individu%C3%A1|n%C3%AD-dotace-2019-sport-a-t%C4%gBlov%C3%BDchova.pdf

 

. Basketbal Sokol Horní Počernice, pobočný spolek, výše poskytnutého daru 30.000,- Kč, - žádost

a darovací smlouva — viz příloha č. 4

. TJ Sokol Horní Počernice obdržel investiční dotaci na rekonstrukci podlahy tělocvičny, výše

poskytnuté dotace 600.000,- Kč — viz příloha č. 5

Ing. Monika Brzkovská

vedoucí odboru
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