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Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 
(dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) 
 

 

Odbor správních činností Městského úřadu Nymburk, který je příslušný k vyřizování žádostí podaných 

dle zákona o svobodném přístupu k informacím podle Článku 2 odst. 1 vnitřního předpisu č. 4/2017, 

Vám na základě žádosti o poskytnutí informace, podané v souladu s § 13 odst. 1 zákona o svobodném 

přístupu k informacím dne 15.02.2022, požadované informace v plném rozsahu sděluje. 

Otázka č. 1) „Kolik peněžních prostředků z rozpočtu města Nymburku za rok 2022 bude vynaloženo na 

financování činnosti sportovního (basketbalového) oddílu ERA Basketball Nymburk formou účelové 

neinvestiční dotace?“ 

Odpověď: Povinný subjekt nemá v rozpočtu na rok 2022 vyčleněnou žádnou finanční částku na 

financování činnosti sportovního (basketbalového) oddílu ERA Basketball Nymburk ve formě účelové 

neinvestiční dotace. I tento oddíl může v roce 2022 podat žádost o dotaci Program pro poskytování 

dotací v oblasti sportu v roce 2022 z rozpočtu Města Nymburk – Příspěvky na pronájem tělocvičen 

a sportovišť. 

Otázka č. 2) „Kolik peněžních prostředků z rozpočtu města Nymburku za rok 2022 bude vynaloženo na 

financování činnosti sportovního oddílu ERA Basketball Nymburk formou reklamní smlouvy (ERA 

Basketball Nymburk propaguje město Nymburk) nebo jiné smlouvy?“ 

Odpověď: Povinný subjekt nemá uzavřené reklamní smlouvy na financování sportovního oddílu ERA 

Basketball Nymburk. 

Otázka č. 3) „Má město Nymburk Majetkový podíl ve společnosti provozující basketbal?“ 

Odpověď: Povinný subjekt nemá majetkový podíl ve společnosti provozující basketbal. 
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Nymburk: 02.03.2022 

Vážený pan 
 



 str. 2 

 

 

 

 

Tel.: +420 325 501 101   E-mail: mail@meu-nbk.cz   
www.mesto-nymburk.cz Datová schránka: 86abcbd 

V návaznosti na Vaši žádost je informace poskytována pouze v elektronické podobě na Vámi uvedený  

e-mail. 

Pro doplnění uvádíme, že Vaše žádost nesplňuje podmínky stanovené v § 14 odst. 2 zákona 

o svobodném přístupu k informacím, neboť neobsahuje datum narození žadatele.  

 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Jiří Myška 
vedoucí oddělení přestupkových agend 
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