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Dobrý den, 

v souladu s informačním zákonem Vás žádám o poskytnutí níže požadovaných 

informací. 

Prosím o zaslání předané nabídky ze strany MMO na vybudované workoutové 

hřiště v Ostravě-Hrabové ze strany MMO. Kolik Hrabová na vybudování hřiště 

získá peněz? Jaké jsou podmínky (spoluúčast, termín realizace). Kdy to bylo 

Hrabové nabídnuto a do kdy musí Hrabová vybudování odsouhlasit? Stačí RMOb 

nebo musí ZMOb. 

Děkuji,
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Magistrát města Ostravy 
Odbor školství a sportu 

Vaše značka: 
Ze dne: 
Č. j.: 
Sp. zn.: 

Vyřizuje: 
Telefon: 
E-mail: 

Datum: 

~ 
SMO/ 180144/22/SaS/~ 
S-SMO/019276/22/SaS/ 13 

3 0.03.2022 

Odpověd' na žádost o poskytnutí informací 

Vážený pane, 
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statutárnímu městu Ostrava, magistrátu, odboru školství a sportu, byla dne 17.03.2022 doručena Vaše 

žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, a poskytujeme Vám tedy následující informace: 

Dotaz č. 1 

Prosím o zaslání předmětné nabídky ze strany MMO na vybudované workoutové hřiště v Ostravě-

Hrabové. 

Informace o možnostech získání prostředků prostřednictvím investičního transferu byly 

komunikovány v únoru 2022 telefonicky a následně písemně — viz příloha Č. 1 a příloha č. 2. 

Dotaz č. 2 

Kolik Hrabová na vybudování hřiště získá peněz? 

Není možné předjímat rozhodnutí orgánů města, které budou o investičním transferu a jeho 

podmínkách rozhodovat. 

Dotaz č. 3 

Jaké jsou podmínky? (spoluúčast, termín realizace) 

viz předchozí bod 
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Dotaz Č. 4 
Kdy to bylo Hrabové nabídnuto a do kdy musí Hrabová vybudování odsouhlasit? Stačí RMOb nebo 

musí ZMOh. 

Ve věci termínu nabídnutí — viz dotaz č. 1. 

Přijetí investičního transferu bere rada a zastupitelstvo městského obvodu na vědomí a prostředky 

jsou zapojeny do rozpočtu obvodu. 
Vybudování, tzn. rozhodnutí o realizaci investiční akce náleží příslušným orgánům městského 

obvodu v souladu s platnou legislativou. 

S pozdravem 

Přílohy 
Příloha č. I — Informace k investičnímu transferu 
Příloha Č. 2— Výzva k dopinění žádosti 
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