Dotaz:
žádám Vás v souladu se Zákonem 106/1999 Sb. o poskytnutí následujících informací:
1.) znění Dotačního programu na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu 1/OŠKS/2018, vč. Dodatku
č.1, dle usnesení č.503 ZM z 14.12.2017
2.) znění Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města mezi městem Kopřivnice a Tenisovým
klubem Kopřivnice ve znění přílohy č.10 podkladového materiálu, z usnesení RM č.2533 / 1.10 z
19.12.2017 (vč. uvedení výše dotace)
3.) znění návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města mezi městem Kopřivnice a
Tenisovým klubem Kopřivnice - individuální dotace na energetické náklady v roce 2018, ve znění
přílohy č.17 podkladového materiálu, z usnesení RM č.2533 / 2 z 19.12.2017 (vč. uvedení výše
dotace)
4.) plnění usnesení č.323 ZM z 22.9.2016 - "Zastupitelstvo města po projednání ukládá radě města
zahájit jednání s Tenisovým klubem Kopřivnice o majetkovém vypořádání areálu Tenisového
klubu Kopřivnice s cílem uzavření smlouvy a 15. 12. 2016 na zastupitelstvu města podat informaci
o stavu jednání."
5.) Byla již ve smyslu usnesení č.323 ZM z 22,9.2016 uzavřena smlouva o majetkovém vypořádání
mezi městem Kopřivnice a Tenisovým klubem Kopřivnice?
6.) znění dosavadní platné Nájemní smlouvy na provozování tenisového areálu, uzavřené mezi
městem Kopřivnice a Tenisovým klubem Kopřivnice.

Odpověď:
Dne 11.1.2018 jste mi prostřednictvím e-mailové korespondence doručil žádost o poskytnutí
informací k dotacím a jednání s Tenisovým klubem Kopřivnice podle zákona č. 106/1999 Sb.
Přílohou si Vám dovoluji předat požadované informace ve struktuře a pořadí dle Vaší žádosti:
1.) Dotační program č. 1/OŠK/2018 včetně dodatku č. 1 (příloha č. 1 a 2)
2.) Smlouvu o poskytnutí dotace schválená Radou města Kopřivnice dne 19.12.2017 (příloha č. 3)
3.) Smlouva o poskytnutí dotace předkládané ke schválení Zastupitelstvu města Kopřivnice dne
1.3.2018 (příloha č. 4)
4.) a 5.) K jednáním s Tenisovým klubem Kopřivnice Vám mohu sdělit, že s představiteli Tenisového
klubu Kopřivnice se uskutečnilo několik jednání (minimálně 3 hlavní dne 24.3.2017, 12.9.2017,
2.10.2017). Z jednání vyplynulo, že Tenisový klub Kopřivnice je ochoten nabídnout městu
pozemky pod halou, které jsou v jeho vlastnictví, za odhadní cenu tzn. cca za 3,8 mil. Kč s tím, že
naopak nemá zájem o koupi haly, která je ve vlastnictví města. Vedení města tak muselo
konstatovat, že v současné době ani pro rok 2018 nemá město rozpočtově kryty finanční
prostředky na výkup těchto pozemků ani na nutné opravy v tenisové hale – sociální zařízení,
zateplení objektu, výměna oken v hale, špatný stav střechy. Dosud uskutečněná jednání tak
nevedla k dohodě o majetkovém vypořádání, nicméně se touto problematikou vedení města
bude dále zabývat s cílem neutěšenou situaci uspokojivě vyřešit.
6.) Smlouva o nájmu movitého a nemovitého majetku ze dne 20.12.2007 (příloha č. 5) a dodatek č. 1
ze dne 21.5.2010 (příloha č. 6) a dodatek č. 2 ze dne 15.10.2014 (příloha č. 7).

