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Zveřejnění poskytnutí informace podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Dne 18. 10. 2021 byl povinný subjekt Městský úřad ve Svobodě nad Úpou požádán o poskytnutí
informace podle zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o informace a to:
Městský stadion a sportovní hala ve Svobodě nad Úpou kdo je aktuální vlastník a správce, objektu
sportovní haly a movitého majetku které subjekty jsou v ní umístěné. Od kdy do kdy je Městský
stadion a sportovní hala v provozu. Kdo má pronajatou restauraci na stadionu. Kdy Město Svoboda
nad Úpou rekonstruovalo Městský stadion a sportovní halu, kolik stála peněz rekonstrukce, čeho se
konkrétně rekonstrukce týkala. Má město Svoboda nad Úpou městského architekta o koho se jedná.
S jakou výši rozpočtu Městský stadion a sportovní hala ve Svobodě nad Úpou ročně hospodaří. Ze
kterého zdroje dotací jsou čerpány prostředky pro Městský stadion a sportovní halu v období roku
2019 až 2020 až 2021. Který privátní subjekt má aktuálně pronajatou reklamu a jakou výši částky
městu za tento pronájem 2019 až 2020 až 2021 zaplatil. Žádám o zaslání o tyto dokumenty: Městský
stadion ve Svobodě nad Úpou ceník poskytovaných služeb platný od 1.1.2012, Provozní řád
sportovní haly, Ceník sportovní haly od 1.10.2018.
Povinný subjekt - Městský úřad ve Svobodě nad Úpou požadované informace poskytl dne 21. 10.
2021. V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. je povinný subjekt povinen do 15 dnů od
poskytnutí informací tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Odpověď povinného subjektu:
Městský stadion a sportovní hala ve Svobodě nad Úpou kdo je aktuální vlastník a správce, objektu
sportovní haly a movitého majetku které subjekty jsou v ní umístěné.
Odpověď: Vlastníkem i správcem všeho je Město Svoboda nad Úpou.
Od kdy do kdy je Městský stadion a sportovní hala v provozu.
Odpověď: viz webové stránky města - http://www.musvoboda.cz/stadionahala
Kdo má pronajatou restauraci na stadionu.
Odpověď: viz webové stránky města
- http://www.musvoboda.cz/stadionahala/399-restaurace-na-stadionu
Kdy Město Svoboda nad Úpou rekonstruovalo Městský stadion a sportovní halu, kolik stála peněz
rekonstrukce, čeho se konkrétně rekonstrukce týkala.
Odpověď: Městský stadion je udržován průběžně od 80. let, neprošel zásadní jednorázovou
rekonstrukcí, sportovní hala je nový objekt postavený v letech 2013 a 2014, výstavba
sportovní haly stála 20.153.079 Kč včetně DPH.
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Má město Svoboda nad Úpou městského architekta o koho se jedná.
Odpověď: Nemá.
S jakou výši rozpočtu Městský stadion a sportovní hala ve Svobodě nad Úpou ročně hospodaří.
Odpověď: viz webové stránky města:
Rozpočet: http://www.musvoboda.cz/dokumentykestazeni/section/2-rozpocet
Jedná se o výdaje ve skupině odvětvového třídění 3412 a 3419
Ze kterého zdroje dotací jsou čerpány prostředky pro Městský stadion a sportovní halu v období roku
2019 až 2020 až 2021.
Odpověď: Z vlastních zdrojů města.
Který privátní subjekt má aktuálně pronajatou reklamu a jakou výši částky městu za tento pronájem
2019 až 2020 až 2021 zaplatil.
Odpověď: Žádný
Žádám o zaslání o tyto dokumenty: Městský stadion ve Svobodě nad Úpou ceník poskytovaných
služeb platný od 1.1.2012, Provozní řád sportovní haly, Ceník sportovní haly od 1.10.2018.
Odpověď: Dokumenty jsou dostupné na webu města v plném znění
http://www.musvoboda.cz/stadionahala
S ohledem na ochranu osobních údajů v souladu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů, GDPR) nejsou při zveřejnění uváděny osobní údaje.
Uveřejněno dne 21. 10. 2021
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