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Věc: Odpověď na žádost o informace

Městská část Praha 2, nám. Míru 20/600, 120 39 Praha 2, jako povinný subjekt dle
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdržela dne 26. 7. 2018 dvě Vaše
žádosti o poskytnutí informací týkající se dotačních prostředků, která jsou evidovány
pod č. j. MCP2/156036/2018/ a pod č. j. MCP2/156037/2018.
Své požadavky jste v prvé ze shora označených žádostí specifikovala takto:
„Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám
o poskytnutí informace ve věci čerpání finančních prostředků z Fondů EU,
a to vyplněním jednoduché tabulky finančních výdajů k čerpání finančních výdajů
k projektům v oblasti Evropských fondů za programové období 2007 – 2013 a projekty
realizované v letech 2014 – 2018 ve tvaru – viz příloha.“
V druhé žádosti byly požadavky na poskytnutí informací formulovány takto:
„Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám
o poskytnutí informace k dotačnímu řízení v letech 2015 – 2018, a to:
1) Celková částka z rozpočtu na dotační řízení v jednotlivých letech.
2) Oblasti, ve kterých byly dotace v jednotlivých letech poskytovány, celkový počet
projektů v každé oblasti a celková výše vynaložených finančních prostředků na
projekty v dané oblasti.“
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Na základě výše specifikovaných žádostí povinný subjekt v příloze tohoto dopisu
zasílá vyplněné tabulky s požadovanými údaji.
S pozdravem
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Přílohy:
1. Informace k čerpání finančních prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013
a projekty realizované v letech 2014 – 2018
2. Informace k dotacím poskytovaným městskou částí Praha 2 dle oblastí
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