Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů

Předmět žádosti:
Povinnému subjektu byly doručeny dvě žádosti v obdobné záležitosti, jejichž
prostřednictvím se na povinný subjekt obrátil žadatel se svou žádostí o informace
podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Ve své žádosti požadoval tyto
informace:
Žádám o informaci dle informačního zákona č. 106/1999 Sb., a sice o jednání na
MŠMT Praha ohledně stavby Národního olympijského centra v Prostějově.
Olomoucký kraj, jako územně samosprávný celek, je současně členem spolku
Prostějov olympijský, z. s., který delší dobu staví v Prostějově halu, určenou pro
"Národní olympijské centrum".
1. Kdo jmenovitě se jednání zúčastnil za Olomoucký kraj, jako zástupce spolku
Prostějov olympijský, z. s.
2. O jednání byl učiněn zápis, žádám zaslání jeho kopie.
Dále: V únoru 2017 proběhlo na MŠMT v Praze jednání o dotaci pro spolek Prostějov
olympijský z. s. Ze zápisu není zřejmé, kdo se jednání (15. 2.2017) na MŠMT
PRAHA za člena spolku, totiž Olomoucký kraj, zúčastnil. Podle stanov spolku, jehož
je Olomoucký kraj členem (s podílem 1/3), se vnějších jednání, za které lze úspěšně
považovat i jednání s MŠMT Praha musí zúčastnit dle Stanov spolku, bod 6.4. VŽDY
PŘEDSEDA a jeden člen představenstva (tedy buď za SMPV PROSTĚJOV a za TK
PLUS PROSTĚJOV). Je známo pouze, že zapsal to jistý Ing. Kaňka.
3. Žádám o informaci, zda-li se tohoto jednání za Olomoucký kraj zúčastnil
oprávněný předseda představenstva.
4. Dne 14. 3. 2017 proběhlo na MŠMT PRAHA další jednání, dle prezenční
listiny se zúčastnil jistý "Mačák". PhDr. Alois Mačák, MBA rezignoval na
všechny funkce na podzim 2015.
Žádám o informaci, proč se jednání na MŠMT dne 14. 3. 2017 zúčastnil onen
Mačák, neboť dle stanov spolku, bod 6.4. tam neměl co dělat.
5. Pokud dostal mimořádně plnou moc od pana hejtmana Okleštěka, žádám o
kopii této plné moci.
Poskytnuté informace:
K výše uvedené žádosti byly poskytnuty následující informace:
1. Jednání se zúčastnila ředitelka krajského úřadu Mgr. Lucie Štěpánková, MBA,
která byla zplnomocněna statutárními zástupci Spolku.
2. Kopii zápisu byla zaslaná v příloze.
3. Jak je uvedeno výše, jednání se zúčastnila Mgr. Lucie Štěpánková, MBA.

4. Jedná se o shodu příjmení. Informační schůzky se zúčastnil Ing. Pavel Mačák,
za společnost TK Plus.
5. Z výše uvedeného vyplývá, že Alois Mačák nedostal plnou moc.

Informace zpracoval:
19. 6. 2017, Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru školství, sportu a kultury

