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Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

CJ MML 031479/18

R. Sobotková/485 243 765

7.2.2018

Vážený pane

tímto odpovídáme na Vaši žádost z 2. února 2018. Naše odpovědi najedete přímo u Vašich dotazů:

1) Jakou celkovou výši nenávratných (tj. bez půjček apod.) finančních prostředků (tj. dotace,
příspěvky a další) obdržel od města hokejový klub hrající extraligu dospělých v sezóně 2016/2017?
Postačí zaokrouhleně na miliony korun. Smlouvy se vzájemným plněním (např. reklamní smlouvy)
nezahrnujte. Uveďte prosím vč. dětských a mládežnických výběrů (z odpovědi není zřejmé, zda tyto
byly brány v potaz).
V původní mojí odpovědi nebyla zahrnuta podpora dětí a mládeže, neboť jste se ptal na klub hrající
extraligu dospělých. Nyní tedy doplňujeme. Údaje sledujeme za kalendářní rok (nikoliv podle
hokejové sezóny), proto posíláme údaje za oba roky (ale mají logický vztah k více hokejovým
sezónám).
ROK 2016
Program 6.1. – Pravidelná činnost dětí a mládeže
Program 6.2. – Veřejné jednorázové, náborové a propagační akce
Mimořádná dotace z rozpočtu SML (vítězství v nejvyšší domácí soutěži)

269.450 Kč
155.000 Kč
200.000 Kč

Klub rovněž čerpal nefinanční plnění ve formě volných hodin:
1. pololetí 694 hodin
2. pololetí 623 hodin
ROK 2017
Program 6.1. – Pravidelná činnost dětí a mládeže
Program 6.2. – Veřejné jednorázové, náborové a propagační akce

228.715 Kč
282.000 Kč

Volné hodiny:
1. pololetí 629 hodin
2. pololetí 629 hodin
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2) Jakému subjektu město Liberec pronajímá Home Credit Arenu? A jakou celkovou výši prostředků
obdrželo za pronájem haly v roce 2017?

Město Liberec Home Credit Arenu nepronajímá, ale má uzavřenou koncesní smlouvu.
Provozovatelem je S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Město tedy nemá žádný
příjem za pronájem haly.

S přátelským pozdravem.

Ing. David Pastva
vedoucí odboru cestovního ruchu,
a kultury a sportu
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