
ŽÁDOST 

o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím 

 
 

Žádost o informace – koncert ve dvoraně muzea 2. 12. 2018 
 

Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace): 
 
Povinný subjekt:         10.12.2018 
 
Město Moravská Třebová 
nám. T. G. Masaryka 32/29 
571 01 Moravská Třebová 
 
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. 
   
 Vážení, 
 
Podle propagačních materiálů akce, pořádali Kulturní služby města Moravská Třebová (dále jen KSMT), 
společně se spolkem Shluk z.s., 2.12. koncert ve dvoraně muzea. Jelikož KSMT jsou veřejná instituce, 
žádám v souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, o poskytnutí následujících informací resp. podkladů:  
 

- Prosím o sdělení, zda a jakou částkou přispěli KSMT na akci adventní mejdánek 2.12., nebo 
jakým způsobem se KSMT na akci podíleli. Včetně souhrnu nákladů v tabulkové podobě (např. 
honorář kapely, energie atd.).  

- Zaslání všech smluv a faktur mezi KSMT a Shluk z.s.  
- Jak byly rozděleny případné příjmy spojené s akcí 2.12. (např. dobrovolné vstupné).   

 
 
Prosím o poskytnutí informací v elektronické podobě na e-mailovou adresu. 
 
 
Způsob poskytnutí informace: e-mailem  
 
Dne: 19.12.2018 
 
Odpověď na žádost: 
Dobrý den, reaguji na Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 
10.12.2018. 

Příspěvková organizace města Kulturní služby města Moravská Třebová byla spolupořadatelem koncertu, 
který proběhl dne 2. 12. 2018 v 19 hodin ve dvoraně muzea. S hlavním pořadatelem akce – zájmový 
spolek SHLUK, z.s. uzavřela příspěvková organizace smlouvu o spolupráci, kterou přikládám. 

Kulturní služby se na akci podílely bezplatným poskytnutím prostor dvorany muzea klubovny (šatny pro 
účinkující). Náklady na pronájem těchto prostor činí 2.640 Kč. Součástí ceny pronájmu jsou i náklady na  
energie. 

Zajištění účinkujících, úhrada jejich nákladů,… bylo plně v kompetenci zájmového spolku, stejně jako 
dobrovolné vstupné. 
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Datum zveřejnění informace: 20.12.2018 


