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Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. – HC Děčín, BK Děčín a další

k Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené zdejšímu magistrátu dne 21.09.2021
Vám poskytujeme informace k níže uvedeným otázkám.

Žádám poskytnout informaci o tom jak se řeší ze strany města podvodná jednání
manažerů HC Děčín,
v kauze porušení rozpočtové kázně
středisko Zimní stadion. Na zastupitelstvu města Děčín 17.12.2020 bylo prokázáno,
že vedení HC Děčín porušilo rozpočtovou kázeň ve výši přes 853 tisíc Kč.
Jen pro upřesnění Vám sdělujeme, že středisko Zimní stadion neexistuje.
Magistrát města Děčín, odbor ekonomický (dále jen MM Děčín, OE) ve věci uložil odvod
části peněžních prostředků poskytnutých dle Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
(č. smlouvy 2018-0007/OMH ze dne 5.1.2018).
Pokud se podvodníci HC Děčín,
odvolali ke Krajskému úřadu
s jakým výsledkem ukončeno, pokud bylo ukončeno a žádám zaslat zprávu Krajského
úřadu Ústí nad Labem.
Odvolání proti rozhodnutí MM Děčín, OE ve věci uložení odvodu části peněžních prostředků
poskytnutých dle Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (č. smlouvy 2018-0007/OMH
ze dne 5.1.2018) bylo dne 16.3.2021 postoupeno Krajskému úřadu Ústeckého kraje.
MM Děčín do dnešního dne neobdržel od Krajského úřadu v této věci rozhodnutí.
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Magistrát Děčín žádám o zaslání zprávy o výsledcích kontroly střediska Zimní stadion.
Na základě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám byla předmětná informace
o výsledcích kontroly HC Děčín poskytnuta již dne 18.01.2021, prostřednictvím e-mailové
korespondence pod č.j. MDC/881/2021.
Byly zahájeny kontroly v dalších klubech, společnostech? V jakých a s jakým
výsledkem, zajímá mě BK Děčín, Děčínská sportovní.
Z výše uvedených dvou společností byla zahájena dne 4.8.2021 veřejnosprávní kontrola
pouze v „BK Děčín“ (pokud máte na mysli Basketbalový klub Děčín, z. s.), která k dnešnímu
dni není ukončena.
Zda-li se soudní spis ve věci přečinu pomluvy
nachází na úřadu
města, č.j. 24 T 85 / 2015, pokud ano, zda-li bude na základě zásadních zjištění
zahájeno přestupkové řízení.
Spis se na MM Děčín nachází, přestupkové řízení zahájeno nebude. Na obdobné otázky
Vám bylo odpovězeno již 15.2.2021 a 22.2.2021.
Kolik dní měl úřad, oddělení pro přestupkové řízení na zahájení přestupkového řízení
od doby, kdy byl spis OSZ předán úřadu města.
MM Děčín, odbor správních činností, oddělení vnitřních věcí, přestupků a dopravně
správních agend měl na zahájení přestupkového řízení 15 dní.

Zároveň Vás upozorňujeme, že některé otázky jsou pokládány opětovně. V případě, že by se
tento stav znovu opakoval, bude vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
S pozdravem

Ing. Martin Kříž
tajemník Magistrátu města Děčín
otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky
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