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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "zákon") Vám v reakci na Vaši žádost doručenou dne 16.01.2022 Městský 
úřad Bystřice nad Pernštejnem jako povinný subjekt poskytuje požadované informace. 
  
Žádost: 
1. Seznam všech subjektů (právnických a fyzických osob), kterým byla schválena (poskytnuta) 

dotace (individuální, investiční, neinvestiční nebo jiná) přímo Radou města Bystřice nad 
Pernštejnem z rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem v letech 2017, 2018, 2019, 2020 
a 2021 (včetně poskytnutých finančních částek, u fyzických osob uveďte prosím jméno a 
příjmení).  
 

2. K roku 2017 zaslání skenu (kopie) jakýchkoliv třech rozhodnutí nebo sdělení (u fyzických 
osob uvést jméno a příjmení u právnických osob uvést název), kterým byla dotace 
(individuální, investiční, neinvestiční nebo jiná) schválena (poskytnuta) přímo Radou města 
Bystřice nad Pernštejnem z rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem do částky 
200 000kč.  
K roku 2017 zaslání skenu (kopie) jakýchkoliv třech rozhodnutí nebo sdělení (u fyzických 
osob uvést jméno a příjmení u právnických osob uvést název), kterým byla dotace 
(individuální, investiční, neinvestiční nebo jiná) schválena (poskytnuta) přímo Radou města 
Bystřice nad Pernštejnem z rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem nad částky 
200 000kč.  
 

3. K roku 2018 zaslání skenu (kopie) jakýchkoliv třech rozhodnutí nebo sdělení (u fyzických 
osob uvést jméno a příjmení u právnických osob uvést název), kterým byla dotace 
(individuální, investiční, neinvestiční nebo jiná) schválena (poskytnuta) přímo Radou města 
Bystřice nad Pernštejnem z rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem do částky 
200 000kč.  
K roku 2018 zaslání skenu (kopie) jakýchkoliv třech rozhodnutí nebo sdělení (u fyzických 
osob uvést jméno a příjmení u právnických osob uvést název), kterým byla dotace 
(individuální, investiční, neinvestiční nebo jiná) schválena (poskytnuta) přímo Radou města 
Bystřice nad Pernštejnem z rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem nad částky 
200 000kč.  
 

4. K roku 2019 zaslání skenu (kopie) jakýchkoliv třech rozhodnutí nebo sdělení (u fyzických 
osob uvést jméno a příjmení u právnických osob uvést název), kterým byla dotace 

 



(individuální, investiční, neinvestiční nebo jiná) schválena (poskytnuta) přímo Radou města 
Bystřice nad Pernštejnem z rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem do částky 
200 000kč.  
K roku 2019 zaslání skenu (kopie) jakýchkoliv třech rozhodnutí nebo sdělení (u fyzických 
osob uvést jméno a příjmení u právnických osob uvést název), kterým byla dotace 
(individuální, investiční, neinvestiční nebo jiná) schválena (poskytnuta) přímo Radou města 
Bystřice nad Pernštejnem z rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem nad částky 
200 000kč.  
 

5. K roku 2020 zaslání skenu (kopie) jakýchkoliv třech rozhodnutí nebo sdělení (u fyzických 
osob uvést jméno a příjmení u právnických osob uvést název), kterým byla dotace 
(individuální, investiční, neinvestiční nebo jiná) schválena (poskytnuta) přímo Radou města 
Bystřice nad Pernštejnem z rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem do částky 
200 000kč.  
K roku 2020 zaslání skenu (kopie) jakýchkoliv třech rozhodnutí nebo sdělení (u fyzických 
osob uvést jméno a příjmení u právnických osob uvést název), kterým byla dotace 
(individuální, investiční, neinvestiční nebo jiná) schválena (poskytnuta) přímo Radou města 
Bystřice nad Pernštejnem z rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem nad částky 
200 000kč.  
 

6. K roku 2021 zaslání skenu (kopie) jakýchkoliv třech rozhodnutí nebo sdělení (u fyzických 
osob uvést jméno a příjmení u právnických osob uvést název), kterým byla dotace 
(individuální, investiční, neinvestiční nebo jiná) schválena (poskytnuta) přímo Radou města 
Bystřice nad Pernštejnem z rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem do částky 
200 000kč.  
K roku 2021 zaslání skenu (kopie) jakýchkoliv třech rozhodnutí nebo sdělení (u fyzických 
osob uvést jméno a příjmení u právnických osob uvést název), kterým byla dotace 
(individuální, investiční, neinvestiční nebo jiná) schválena (poskytnuta) přímo Radou města 
Bystřice nad Pernštejnem z rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem nad částky 
200 000kč.  
 

7. Všechny finanční částky (podpora klubu, trenérům a další), které byly poskytnuty 
Tenisovému klubu Bystřice nad Pernštejnem z.s., Lužánky 852, 593 01 Bystřice nad 
Pernštejnem, IČ: 43378404 z rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem v letech 2017 až 
2021 a k jakému účelu. 
 

8. Všechny dotační tituly, které má Rada města Bystřice nad ve své gesci (individuální dotace, 
neinvestiční dotace a další).  
U každého jednotlivého dotačního titulu maximální možná finanční částka, jakou může 
Rada města Bystřice nad Pernštejnem ze své pravomoci poskytnout (spolku, sdružení, 
právnické osobě, fyzické osobě v katastrálním území Bystřice nad Pernštejnem nebo mimo 
katastrální území Bystřice nad Pernštejnem.  
Kdo a kdy schválil jednotlivé pravomoci přímo Radě města Bystřice nad Pernštejnem ke 
schvalování jednotlivých dotačních titulů včetně jejich maximálních finančních částek. 

    Kde byly umístěné k dispozici občanům města Bystřice nad Pernštejnem podmínky 
s uvedením termínu podání žádosti pro čerpání jednotlivých dotačních titulů přímo Radou 
města v letech 2017 až 2021? 

 
9. Všechny finanční částky, které Ivana Koktavá (lehká atletika) z Bystřice nad Pernštejnem, 

nar. 29.6.2001 obdržela z rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem v letech 2018 až 2021. 
A k jakému účelu. Schválené zastupitelstvem města Bystřice nad Pernštejnem nebo Radou 
města Bystřice nad Pernštejnem nebo jiným způsobem. 
 

10. Všechny finanční částky, které Zdeněk Kolář (tenista) z Bystřice nad Pernštejnem, nar. 
09.10.1996 obdržel z rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem v letech 2012 až 2021. A k 



jakému účelu. Schválené zastupitelstvem města Bystřice nad Pernštejnem nebo Radou 
města Bystřice nad Pernštejnem nebo jiným způsobem.            

 
11. Jaká finanční částka/y byla/y poskytnuta/y Tenisovému klubu Bystřice nad Pernštejnem 

z.s., Lužánky 852, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 43378404 z rozpočtu města 
Bystřice nad Pernštejnem k pořízení kryté tenisové haly do jejího vlastnictví na pozemku 
parc. č. 1952/3 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem o výměře 675 m2 a stavby dvou venkovních 
tenisových kurtů umístěných na pozemku parc. č. 1952/1 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem 
o výměře 1296 m2.  
V jakém roce Tenisový klub Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 43378404 nabyl krytou tenisovou 
halu do svého vlastnictví? Na základě jakého postupu se tak stalo? 
Nabyl v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem jiný spolek s finanční podporou města Bystřice nad 
Pernštejnem nemovitost do svého vlastnictví? Označte správnou odpověď: ano – ne. 
V případě odpovědi ano uveďte názvy spolku/ů. 
Zisky (příjmy) z pronájmu venkovních tenisových kurtů a kryté tenisové haly příslušely 
Tenisovému klubu Bystřice nad Pernštejnem z.s., Lužánky 852, 593 01 Bystřice nad 
Pernštejnem, IČ: 43378404 nebo do rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem?             
V roce 2022 budou zisky (příjmy) v následujících letech z pronájmu venkovních             
tenisových kurtů a kryté tenisové haly umístěné v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem, parc.   
č.1952/1 a 1952/3 do které pokladny? Města Bystřice nad Pernštejnem nebo Tenisovému 
klubu Bystřice nad Pernštejnem z.s., Lužánky 852, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 
43378404. 
 

12. V měsících leden až červen 2021 bylo z rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem 
poskytnuto Tenisovému klubu Bystřice nad Pernštejnem z.s., Lužánky 852, 593 01 Bystřice 
nad Pernštejnem, IČ: 43378404 finanční částka na trenéry …………..Kč?  
V předešlém roce 2020 se za stejné období leden až červen jednalo o částku 50 000kč.  
Označte prosím správnou odpověď: ano – ne. 
 

13. Opatření v souvislosti s šířením koronaviru SARS-CoV-2, způsobujícím onemocnění 
COVID-19 nebylo možné trénování dětí (členů tenisové klubu) od ledna 2021 do cca ½ 
měsíce května 2021. Byla poměrná finanční částka za neodtrénované měsíce vrácena do 
rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem? Označte prosím správnou odpověď: ano – ne. 
V případě odpovědi „ano“ uveďte prosím datum, kdy se tak stalo a jaká finanční částka byla 
vrácena do rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem? Pokud se tak nestalo, prosím o 
písemné vysvětlení, z jakého důvodu k vrácení přeplatku nedošlo. 
 

14. Má své pravomoci v roce 2022 Výkonný výbor (předseda) Tenisového klubu Bystřice nad 
Pernštejnem z.s., Lužánky 852, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 43378404 zakázat 
bezdůvodně vstup občanovi města Bystřice n. P. platícímu si za pronájem tenisového kurtu 
v kryté tenisové hale nebo venkovním areálu na inkasním místě v Areálu sportu a kultury 
s.r.o.?  
Patří tento sportovní areál umístěný na parc. č. 1952/1 a 1952/3 v k.ú. Bystřice nad 
Pernštejnem od roku 2022 do majetku města Bystřice nad Pernštejnem.? Prosím o zaslání 
kopie (skenu) smlouvy mezi městem Bystřice n. P. a TK Bystřice nad Pernštejnem z.s., 
Lužánky 852, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 43378404 v roce 2022. 
 

15. V letech 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021 byla poskytnuta individuální dotace (na návrh 
Komise mládeže a sportu k Radě města Bystřice nad Pernštejnem) z rozpočtu města 
Bystřice nad Pernštejnem.  Kde byla zveřejněna (umístěna) pravidla pro možnost čerpání 
tohoto dotačního titulu pro občany města Bystřice nad Pernštejnem? 
Prosím o zaslání skenu (kopie) pravidel z roku 2019, 2020 a 2021. 
Jakému počtu podaných žádostí o individuální dotaci (na návrh Komise mládeže a sportu 
k Radě města Bystřice nad Pernštejnem) z rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem 
nebylo vyhověno v letech 2019 – 2021? 



Prosím o zaslání skenu (kopie) všech rozhodnutí (sdělení) v letech 2019, 2020 a 2021 s 
řádným odůvodněním žadateli/ům (s uvedením jména i příjmení), kde jsou dostatečně 
konkrétně a srozumitelně uvedeny důvody neposkytnutí dotace, která byla při hodnocení 
žádosti brána v úvahu podle ustanovení § 10a odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Prosím o zaslání skenu (kopie) všech rozhodnutí (sdělení) v letech 2019, 2020 a 2021 bez 
řádného odůvodnění žadateli/ům (s uvedením jména i příjmení). 
V souladu s jakou platnou legislativou byl výše zmíněný dotační titul poskytovaný 
z rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem v letech 2019, 2020 a 2021? 

 
16. Všechny finanční částky poskytnuté z rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem všem 

spolkům umístěných v katastrálním území Bystřice nad Pernštejnem v letech 2017 – 2021. 
 

17. Jaké příjmy byly do rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem v jednotlivých letech 2017 až 
2021 ze všech obecních bytů ve vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem v k.ú Bystřice 
nad Pernštejnem a jaké náklady mělo v letech 2017 až 2021 město Bystřice nad 
Pernštejnem s provozem, údržbou a ostatních provozních nákladech všech obecních bytů, 
které město Bystřice nad Pernštejnem má ve svém vlastnictví v k.ú Bystřice nad 
Pernštejnem? 

 
 
Poskytnutí informace: 
 
1.  
 
2017: 
 

Číslo jednací Žadatel (příjemce ind. dotace) Částka v Kč 

FIN/SML0002/2017 VPS - SDH - Rovné 75 000,00 

FIN/SML0023/2017 
VPS - TS města a.s. - provoz 

chráněné dílny 360 000,00 

FIN/SML0233/2017 
VPS - Římsko katolická farnost 

Bystřice n.P 250 000,00 

FIN/SML0253/2017 

SK Bystřice n.P - příspěvek na 
náklady spojené s pořízením 

autobusu 100 000,00 

 
Přehled dalších poskytnutých dotací za rok 2017 zasíláme v příloze. 
 
 
2018: 
 

Číslo jednací Žadatel (příjemce ind. dotace) Částka v Kč 

SML180142 
VPS - Sdružení hasičů Čech, 

Moravy a Slezska 10 000,00 

SML180240 
Smlouva o vykonání přezkoumání 

hospodaření 91 960,00 

SML180237 
VPS -  restaurování interiéru 

kostela Sv. Vavřince v Bystřici n.P. 260 000,00 

SML180003 VPS - dotace na chráněnou dílnu 360 000,00 

SML180417 
Darovací smlouva -  dar pro Město 
na dofinancování tenisových kabin 416 316,00 

SML180370 
VS o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci - LSO 1 500 000,00 

SML180343 
Smlouva o návratné finanční 

výpomoci - ZŠ Nádražní, Bystřice 13 270 104,00 



SML180195 
Smlouva o reklamních službách -

uvítací cedule s 3D písmeny 116 862,00 

SML180262 
VPS -Veterán tatra klub - Muzeum 

malých automobilů 150 000,00 

 

Obnova fasád na náměstí 
Kamila Cisárová, Masarykovo 

nám. č. p. 59 3 733,00 

 
Přehled dalších poskytnutých dotací za rok 2018 zasíláme v příloze. 
 
 
2019: 
 

Číslo jednací Žadatel (příjemce ind. dotace) Částka v Kč 

FIN/SML0025/2019 

VPS  - o poskytnutí neinvestiční 
dotace z rozpočtu města - 
chráněná pracovní dílna 384 000,00 

FIN/SML0202/2019 
VPS - grant spolky - O poklad pánů 

z Pernštejna 15 000,00 

FIN/SML0203/2019 
VPS - grant spolky - MS ČR - 

šermíři 12 600,00 

FIN/SML0204/2019 VPS - grant spolky - Dance style 15 000,00 

FIN/SML0205/2019 
VPS - grang spolky - Tradice 

basketbalového spolku 10 000,00 

FIN/SML0226/2019 
VPS - ˇřímskokatolická farnost - 

oprava mobiliáře 260 000,00 

FIN/SML0259/2019 
VPS - grant pro spolkovou činnost  

- Retro den pro dospělé 15 000,00 

FIN/SML0260/2019 
VPS - grant spolkové činnosti - 
Sportovní den pro děti MŠ a ZŠ 7 500,00 

FIN/SML0261/2019 

VPS - grant spolkové činnosti - 
Hokejové akce spojená s náborem 

dětí 15 000,00 

FIN/SML0262/2019 
VPS - grant spolkové činnosti - 

Dětský den 13 600,00 

FIN/SML0263/2019 
VPS - grant spolkové činnosti - 

Posezení nad kronikou 5 100,00 

FIN/SML0264/2019 
VPS - grant spolkové činnosti - 

MISSIS Vysočina 2019 15 000,00 

 
Oprava litinového štítu na náměstí 

Markéta Reindl,  č.p. 60 30 000,00 

 
Přehled dalších poskytnutých dotací za rok 2019 zasíláme v příloze. 
 
 
2020: 
 

Číslo jednací Žadatel (příjemce ind. dotace) Částka v Kč 

FIN/SML0095/2020 

Junák - český skaut, středisko Klen 
Bystřice nad Pernštejnem, z. s.,  

Novoměstská 931,  59301 Bystřice 
nad Pernštejnem 15 000,00 

FIN/SML0096/2020 

Dance Style Bystřice n.P., z.s.,  
Zahradní 750,  59301 Bystřice nad 

Pernštejnem 15 000,00 

FIN/SML0097/2020 

Studentský klub Bystřicko, z.s.,  Dr. 
Veselého 343,  59301 Bystřice nad 

Pernštejnem 15 000,00 



FIN/SML0098/2020 

SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů 2 Bystřice n.P.,  

Masarykovo náměstí 9,  59301 12 750,00 

FIN/SML0099/2020 
HANUSOVÁ MARIE, Vítochov 15, 
59301 Bystřice nad Pernštejnem 5 600,00 

FIN/SML0100/2020 

Bruslařský klub Zubři Bystřice nad 
Pernštejnem, spolek,  Lužánky 

852,  59301 Bystřice nad 
Pernštejnem 15 000,00 

FIN/SML0101/2020 
For Family.cz, z. s.,  Vírská 223,  
59301 Bystřice nad Pernštejnem 15 00000 

FIN/SML0293/2020 COOP VM - prodejna Domanín 47 884,00 

FIN/SML0310/2020 
VPS - oprava zvonu v kostele Sv. 

Vavřince 140 000,00 

FIN/SML0311/2020 
VPS - restaurování interiéru 
kostela Sv. Vavřince v BnP 120 000,00 

FIN/SML0334/2020 VPS - MČR šerm 0,00 

FIN/SML0335/2020 
VPS - Koruna Vysočiny - město 

pro život 0,00 

FIN/SML0447/2020 
vps - kd - 440. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 

MĚSTA 385 000,00 

 Obnova fasád na náměstí            
Lenka Dostálová, č. p. 31         

 
50 000,00 

 Obnova fasád na náměstí            
Richard Musil, č. p. 2              

50 000,00 (skutečnost po 
vyúčtování 10 987,00) 

 
Přehled dalších poskytnutých dotací za rok 2020 zasíláme v příloze. 
 
 
2021: 
 

Číslo jednací Žadatel (příjemce ind. dotace) Částka v Kč 

FIN/SML0045/2021 VPS - provoz chráněné dílny 420 000,00 

FIN/SML0235/2021 
VPS - římskokatolická církev kostel 

Sv, Vavřince a Vítochov 260 000,00 

FIN/SML0289/2021 
Grant - spolková činnost - Koruna 

Vysočiny 15 000,00 

FIN/SML0290/2021 
Grant spolková činnosti - Dance 

style BnP 15 000,00 

FIN/SML0437/2021 Orel jednota - vydání publikace 10 000,00 

FIN/SML0453/2021 
Bruslařský klub Zubři - hokejová 

akce spojená s náborem dětí 15 000,00 

 
Přehled dalších poskytnutých dotací za rok 2021 zasíláme v příloze. 
 
 
2. – 6. Požadované dokumenty zasíláme v příloze.  
 
7. Viz odpověď k bodu 1. žádosti. 

 
8. Dotační tituly:  
 Individuální dotace investiční, individuální dotace neinvestiční – maximální výše dotace 

není stanovena. 
 Grantový program - Kultura a společenský život – maximální výše dotace je 20.000,- Kč. 
  Grantový program - Sportovní a volnočasové aktivity - PRAVIDELNÉ AKTIVITY – 

maximální výše dotace není stanovena. 



Grantový program - Sportovní a tělovýchova - Podpora trenérů mládeže – maximální výše 
dotace je 50 % ze schváleného celkového objemu finančních prostředků pro dotační 
program v daném kalendářním roce. 
Grantový program - Spolková a zájmová činnost – maximální výše dotace je 15.000,- Kč. 
Grantový program - Obnova fasád na Masarykově náměstí v Bystřici nad Pernštejnem – 
maximální výše dotace je 30 % z uznaných nákladů, maximálně 50.000,- Kč. 
Grantový program - Na údržbu a opravy majetku na území města Bystřice nad Pernštejnem 
– maximální výše dotace je 50.000,- Kč. 
Pravomoci Rady města vyplývají z ust. § 102 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení). 
Podmínky a termíny podání žádostí pro čerpání jednotlivých dotačních titulů jsou vyvěšeny 
vždy minimálně 30 dní před termínem pro podání žádosti na úřední desce města, kde jsou 
umístěny po dobu 3 měsíců. Bez časového omezení jsou dostupné na webu města, záložka 
„Město a samospráva“, rubrika „Dotace poskytované od města“, resp. pod následujícím 
odkazem: https://www.bystricenp.cz/dotace-poskytovane-od-mesta 

 
9. Ivana Koktavá obdržela částku 10.000,- Kč v roce 2018 na ME a MČR juniorů. 

 
10. Zdeněk Kolář, nar. 1996, Bystřice n. P. obdržel dotaci na přípravu a účast na tuzemských 

a mezinárodních turnajích. 
 Rok 2015 200.000,- Kč 
 Rok 2016 200.000,- Kč 
 Rok 2017 200.000,- Kč 
 
11. Na stavbu haly a 2 kurtů byl v roce 2011 poskytnut příspěvek v celkové výši 2 876 504 

Kč. 
Povinnému subjektu není známo, v jakém roce Tenisový klub Bystřice nad Pernštejnem 
nabyl krytou tenisovou halu do svého vlastnictví, tato skutečnost vyplývá z katastru 
nemovitostí. 
Tenisový klub byl investorem stavby tenisové haly a 2 kurtů, zapsáno v katastru 
nemovitostí po kolaudaci akce. 
Nabyl v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem jiný spolek s finanční podporou města Bystřice nad 
Pernštejnem nemovitost do svého vlastnictví? Ne. 
Zisky (příjmy) z pronájmu venkovních tenisových kurtů a kryté tenisové haly příslušely 
vždy Tenisovému klubu Bystřice nad Pernštejnem z.s. 
V roce 2022 budou zisky (příjmy) v následujících letech z pronájmu venkovních             
tenisových kurtů a kryté tenisové haly příjmem Tenisového klubu Bystřice nad 
Pernštejnem z.s. 

 
12. V měsících leden až červen 2021 bylo z rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem 

poskytnuto Tenisovému klubu Bystřice nad Pernštejnem z.s., Lužánky 852, 593 01 
Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 43378404 finanční částka na trenéry 40.000,- Kč.  
V předešlém roce 2020 se za stejné období leden až červen jednalo o částku 50 000kč. 
Označte prosím správnou odpověď: ano – ne. 

 
13. Ano, dne 15.07.2021 byla vrácena částka 23.600,- Kč. 

 
14. Výkonný výbor je nejvyšším orgánem tenisového klubu, má tedy ve své pravomoci 

zakázat vstup jakékoli osobě. 
Po převodu haly a kurtů (v současné době se pracuje se na darovací smlouvě, dar 
tenisovému klubu byl schválen na zastupitelstvu města v prosinci 2021), bude do 
současné nájemní smlouvy mezi městem a tenisovým klubem zařazen i objekt haly a 
kurtů. Na základě nájemní smlouvy je tenisový klub oprávněn provozovat celý tenisový 
areál v Bystřici.  

 

https://www.bystricenp.cz/dotace-poskytovane-od-mesta


15. Individuální dotace města mimo grantové programy se schvalují radou města na žádost 
po předchozím projednání v komisích města, které jsou poradními orgány rady města a 
jejich stanoviska mají pro rozhodování rady doporučující charakter. Na poskytování těchto 
individuálních dotací město nemá schválená pravidla vzhledem k velké rozmanitosti 
možných žadatelů a účelů žádostí o dotaci. 
Nebylo vyhověno následujícímu počtu žadatelů: 
 Rok 2019 1 
 Rok 2020 1 
 Rok 2021 0 
Kopie sdělení zasíláme v příloze. 
Dotace jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
16. Viz odpověď k bodu 1. žádosti. 

 
17.  
 

 náklady výnosy 

2017 45 367 157 80 965 740 

2018 46 166 753 78 687 410 

2019 51 984 225 82 914 016 

2020 61 107 822 88 729 030 

2021 Není k dispozici Není k dispozici 

 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Mgr. Jana Zítková 
oprávněná úřední osoba 
 

 

 

 

Přílohou:  
-  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bystřice nad 

Pernštejnem č. OSV/SML/0051/2017 ze dne 06.02.2017 
-  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bystřice nad 

Pernštejnem č. OSV/SML/0052/2017 ze dne 06.02.2017 
-  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bystřice nad 

Pernštejnem č. OSV/SML/0054/2017 ze dne 06.02.2017 
-  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bystřice nad 

Pernštejnem č. OSV/SML/0055/2017 ze dne 06.02.2017 
-  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bystřice nad 

Pernštejnem č. OSV/SML/0057/2017 ze dne 06.02.2017 
-  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bystřice nad 

Pernštejnem č. OSV/SML/0058/2017 ze dne 06.02.2017 
-  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bystřice nad 

Pernštejnem č. OSV/SML/0050/2018 ze dne 25.01.2018 
-  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bystřice nad 

Pernštejnem č. OSV/SML/0052/2018 ze dne 25.01.2018 
-  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bystřice nad 

Pernštejnem č. OSV/SML/0056/2018 ze dne 25.01.2018 



-  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bystřice nad 
Pernštejnem č. OSV/SML/0077/2018 ze dne 08.02.2018 

-  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bystřice nad 
Pernštejnem č. OSV/SML/0095/2018 ze dne 28.02.2018 

-  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bystřice nad 
Pernštejnem č. OSV/SML/0124/2018 ze dne 21.03.2018 

-  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bystřice nad 
Pernštejnem č. OSV/SML/0056/2019 ze dne 11.02.2019 

-  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bystřice nad 
Pernštejnem č. OSV/SML/0057/2019 ze dne 11.02.2019 

-  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bystřice nad 
Pernštejnem č. OSV/SML/0059/2019 ze dne 11.02.2019 

-  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bystřice nad 
Pernštejnem č. OSV/SML/0063/2019 ze dne 11.02.2019 

-  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bystřice nad 
Pernštejnem č. OSV/SML/0068/2019 ze dne 14.02.2019 

-  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bystřice nad 
Pernštejnem č. OSV/SML/0083/2019 ze dne 20.02.2019 

-  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bystřice nad 
Pernštejnem č. OSV/SML/0047/2020 ze dne 10.02.2020 

-  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bystřice nad 
Pernštejnem č. OSV/SML/0049/2020 ze dne 10.02.2020 

-  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bystřice nad 
Pernštejnem č. OSV/SML/0055/2020 ze dne 10.02.2020 

-  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bystřice nad 
Pernštejnem č. OSV/SML/0056/2020 ze dne 10.02.2020 

-  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bystřice nad 
Pernštejnem č. OSV/SML/0058/2020 ze dne 10.02.2020 

-  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bystřice nad 
Pernštejnem č. OSV/SML/0074/2020 ze dne 26.02.2020 

-  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bystřice nad 
Pernštejnem č. OSV/SML/0057/2021 ze dne 16.02.2021 

-  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bystřice nad 
Pernštejnem č. OSV/SML/0062/2021 ze dne 16.02.2021 

-  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bystřice nad 
Pernštejnem č. OSV/SML/0065/2021 ze dne 16.02.2021 

-  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bystřice nad 
Pernštejnem č. OSV/SML/0066/2021 ze dne 16.02.2021 

-  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bystřice nad 
Pernštejnem č. OSV/SML/0086/2021 ze dne 25.02.2021 

-  Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bystřice nad 
Pernštejnem č. OSV/SML/0100/2021 ze dne 08.03.2021 

 


