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Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Na základě Vaší žádosti Vám zasílám informace týkající se pořádání akce Hustopečské 

skákání 2015. K přílohám doplňuji, že organizačně akci za město zajišťuje paní Sedláčková 

z organizační složky Marketing a kultura, z vedení města je garantem akce Mgr. Ing. Háder. 

 

Váš dotaz na konečný stav (přebytek a splátky úvěrů) rozpočtu roku 2014 Vám ještě nemohu 

zaslat, protože ještě není dokončena účetní závěrka roku. Po jejím dokončení a schválení Vám 

ji neodkladně zašlu. 

 

V případě, že se Vám bude zdát má odpověď nedostatečná, velmi rád odpovím na doplňující 

dotazy. 

 

 

MVDr. Pavel Michalica 

Tajemník městského úřadu  

 

 

 

 
Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – 

doplnění odpovědi  k dotazu pořádání akce Hustopečské skákání 2014 

 

 

Předběžně zasílám údaje za rok 2014, protože před oficiálním schválením v ZM musí být 

účetní závěrka schválena auditorem, následně uveřejněna na úřední desce MěÚ po dobu 15 

dnů a až pak bude schvalováno v ZM. 

 

Doplnění z finančního odboru: 

 celkový přebytek rozpočtu města za 2014 je 4 957 241,15 Kč (mohou ještě 

proběhnout drobné úpravy). 

 splátky úvěru v roce 2014 byly provedeny v celkové výši 7 649 704 Kč 

 rozpočet HS na rok 2015 - schváleno v základním rozpočtu (TOP akce) dle ukazatelů - 

celkové příjmy, celkové výdaje (samostatná příloha), za dodržení rozpočtu odpovídá 

příkazce operace - paní Sedláčková (MaK) a správce rozpočtu - Fabigová (sleduje 

nepřekročení rozpočtu), za naplnění smluv nefinanční povahy a uzavření smluv 

darovacích odpovídá příkazce operace -paní Sedláčková (MaK). 

 

MVDr. Pavel Michalica 

Tajemník městského úřadu 


