Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti doručené povinnému subjektu dne 3. 10. 2021 byl požadavek na
poskytnutí následujících informací:
„1)

2)

Zda byly subjektu Centrum pro rodinu a děti Přerov, z. ú., IČ 22606939, se
sídlem Přerov, Dluhonská 1481/91, PSČ 750 02 („Centrum pro rodinu a děti
Přerov“) poskytnuty z rozpočtu Olomouckého kraje v období od 1/1/2014 –
1/10/2021 jakékoliv dotace v rámci jakýchkoliv dotačních programů
vyhlášených Olomouckým krajem, popřípadě jakákoliv jiná finanční podpora,
grant či příspěvek bez ohledu na své označení.
V případě kladné odpovědi pod bodem 1 prosím o tyto informace:
a) Přehled dotací (finančních částek, grantů, příspěvků atp.), které byly Centru
pro rodinu a děti Přerov vždy v rámci daného programu a pro dané dotační
období poskytnuty, a označení konkrétního programu, v jehož rámci byla
vždy konkrétní dotace (finanční částka, grant, příspěvek atp.) poskytnuta;
b) Zaslání čj. rozhodnutí a data právní moci všech rozhodnutí, na jejichž základě
byly Centru pro rodinu a děti jednotlivé dotace, finanční částky, granty,
příspěvky, atp. poskytnuty, a kopie těchto rozhodnutí.“

Poskytnuté informace:
Požadované informace ke dni podání žádosti byly žadateli poskytnuty. Žadateli bylo
sděleno následující:
Ad1) Centrum pro rodinu a děti Přerov, z. s., se sídlem Přerov, Dluhonská 1481/91,
PSČ 750 02, obdrželo dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje v letech 2018,
2019, 2020 a 2021.
Ad2a). Přehled dotací, které byly Centru pro rodinu a děti Přerov poskytnuty vždy
v rámci daného programu a pro dané dotační období poskytnuty, a označení
konkrétního programu, v jehož rámci byla vždy konkrétní dotace (finanční
částka, grant, příspěvek atp.) poskytnuta:
Centrum pro rodinu a děti Přerov, z. s., obdrželo dotace z rozpočtu
Olomouckého kraje pouze v letech 2018-2021, a to v rámci Dotačního
programu pro sociální oblast, Dotačního titulu Podpora prorodinných
aktivit a to v letech 2018, 2019, 2020 a 2021:
Následující tabulka obsahuje č. Smlouvy, uvedení usnesení Rady
Olomouckého kraje, která schvalovala dotace v rámci uvedeného dotačního
programu a výši poskytnuté dotace.

Smlouva č.

Schváleno usnesením Rady
Olomouckého kraje č.

Schválené prostředky

2021/00930/OSV/DSM
2020/01753/OSV/DSM
2019/01424/OSV/DSM
2018/02704/OSV/DSM

UR/16/35/2021
UR/89/40/2020
UR/62/58/2019
UZ/10/37/2018

72 700,00
112 000,00
105 100,00
173 000,00

Ad2b) Zaslání čj. rozhodnutí a data právní moci všech rozhodnutí, na jejichž základě
byly Centru pro rodinu a děti jednotlivé dotace, finanční částky, granty,
příspěvky, atp. poskytnuty, a kopie těchto rozhodnutí.
V příloze byla žadateli zaslána naskenovaná usnesení Rady Olomouckého
kraje, která rozhodovala o dotaci, spolu s přílohami těchto usnesení, které se
týkají Centra pro rodinu a děti Přerov, z. s.
Žadateli byla závěrem sděleno, že smlouvy o poskytnutí dotace jsou zveřejněny
na: https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani

Informaci zpracoval:
Dne 15. 10. 2021, Mgr. Michaela Pazderová, odbor majetkový, právní a správních
činností, oddělení právní.

Přílohy:
Výpis usnesení z 16. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 29. 3. 2021
Výpis usnesení z 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 6. 4. 2020
Výpis usnesení z 62. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 1. 4. 2019
Výpis usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané dne 23. 4.
2018
Přílohy k výše uvedeným usnesením (4x)

Počet listů: 1
Počet příloh: 8
Počet listů příloh: 84

