
Žádost o informace podle zákona 106/1999Sb. 

ŽADATEL:

POVINNÝ SUBJEKT: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 Ostrava 

Žadatel žádá o zaslání odpovědí na následující otázky: 

1. Atletická hala ve Vítkovicích je v majetku města Ostravy? 

2. Na kolik peněz celá stavbení akce výstavby celé atletické haly vyšla? 

3. Provozuje město tuto atletickou halu samo nebo je svěřena do péče jinému subjektu? 

4. Pokud je svěřena do péče jinému subjektu, tak jaké jsou finanční podmínky tohoto 
svěření. 
5. Kolik dostává případný subjekt, který správcovskou činnost vykonává, financí na provoz 
nebo kolik platí naopak městu. 

6. Jaké jsou celkové roční náklady na provoz této haly z rozpočtu města? 

V Pardubicích dne 11.5. 2022 
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Odpověd' na žádost o poskytnutí informací 

Vážený pane, 
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magistrát města Ostravy, odbor školství a sportu obdržel dne 11. května 2022 Vaši žádost o informace 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Na 
základě Vaší žádosti Vám poskytujeme níže uvedené informace. 

1. Atletická hala ve Vítkovicích je v majetku města Ostravy? 

Atletická hala je v majetku společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a. s. Jediným akcionářem společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a. s. je statutární město Ostrava. 

2. Na kolik peněz celá stavební akce výstavby celé atletické haly vyšla? 

Pořizovací cena Atletické haly činí 385.104 tis. Kč bez DPH. 

3. Provozuje město tuto atletickou halu samo nebo je svěřena do péče jinému subjektu? 

Atletickou halu provozuje společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., která je jejím jediným vlastníkem. 

4. Pokud je svěřena do péče jinému subjektu, tak jaké jsou finanční podmínky tohoto 

svereni. 

Viz odpověď na otázku č. 3, společnost VÍTKO V/ CE ARÉNA, a. s. halu provozuje jako jedno se svých 
hospodářských středisek. 

5. Kolik dostává případný subjekt, který správcovskou činnost vykonává, financí na 

provoz nebo kolik platí naopak městu. 

VÍ TKO VICE ARÉNA, a. s. financuje provoz Atletické haly z vlastních zdrojů (tržeb) a z prostředků neinvestiční 
(provozní) dotace poskytované společnosti z rozpočtu statutárního města Ostrava. V r. 2021 byla z této dotace 
na provoz haly použita částka 4.059 tis. Kč. 
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6. Jaké jsou celkové roční náklady na provoz této haly z rozpočtu města? 

Celkové roční náklady haly činily v r. 2021 celkem 7.750 tis. Kč. 

poraz. V případě uvedených nákladů se jedná o střediskové náklady (rozúčtování celkové dotace města na 
příslušné středisko) 

S pozdravem 
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