Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace.
V souladu s ustanovením §2, § 13 zákona č. 106/1999 Sb. žadatel žádá o písemné
sdělení informace, zda některý ze subjektů:
a) Regionální centrum Olomouc s.r.o., se sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779
00, Olomouc, IČ: 19012811
nebo
b) Moravská vysoká škola, o.p.s., se sídlem tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00,
Olomouc, IČ: 26867184, dříve se sídlem Olomouc – Hodolany, Jeremenkova
1142/42, 779 00
byl v letech 2006 – 2013 příjemcem jakékoliv dotace, příspěvku či jiné formy dotační
podpory z veřejných zdrojů za účelem podpory vysoké školy, ať už ze státního
rozpočtu České republiky nebo ze zdrojů Evropské unie prostřednictvím
Olomouckého kraje.
Žádá konkrétně o poskytnutí následujících informací týkajících se dotačních titulů a
těch projektů, na základě kterých Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. mohla
obdržet peněžní podporu za účelem:
-

-

„úhrady stavebních nákladů nebo souvisejících nákladů (projektová činnost,
inženýrská činnost/autorský dozor apod.) na vybudování či adaptaci nebo
rekonstrukci nebo opravu nebytových prostor resp. budovy č.p. 802, Hodolany
(Jungmannova č. or. 3) nebo její části pro potřeby Moravské vysoké školy
o.p.s., nebo
úhrady nákladů na údržbu nebo opravy nebo jiných provozních nákladů, vč.
nájemného nebo podnájemného nebo podobných úhrad za užívání nebo
spotřeby energií a nebo služeb spojených s nájmem nebo podnájmem nebo
jiným právním titulem užívání prostor“.

Poskytnutá informace:
K Vaší žádosti sdělujeme, že v návaznosti na prověření dotačních
soupis je obsažen v našem přípise ze dne 24. 3.
KUOK/27206/2015/OŠMT/739, je možné konstatovat, že Olomoucký
zmiňovaným a výše uvedeným účelům neposkytl subjektu Moravská
Olomouc, o.p.s. žádnou peněžní podporu.

titulů, jejichž
2015, č.j.
kraj k Vámi
vysoká škola

Pro úplnost dále k Vašemu dotazu, zda bylo možné využití přijaté peněžní podpory
z vyjmenovaných dotačních titulů k úhradě výše uvedených druhů nákladů, vám
sdělujeme, že Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., byla oprávněna poskytnuté
příspěvky použít pouze k výslovně vymezeným účelům a poskytnutý příspěvek řádně
vyúčtovat.
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