
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    Lukáš Jandus 

Spisová značka:      SZ MeUPB 24148/2022/2                                                           Riegrova 73 

Číslo jednací: MeUPB26442/2022                         Příbram 1, 261 01 

Datum:  15.3. 2022                                                                                                     

 

Vyřizuje:  Bc. Vlastimil Ševr 

E-mail:  vlastimil.sevr@pribram.eu 

Telefon:  60127200 

 

 
 
Vážený pane Jandusi, 
 
dne 8.3. 2022 obdrželo město Příbram, MKC Příbram žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/199 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“), ve kterém požadujete tyto 
informace: 
 

1. Jaký je rozpočet Městského kulturního centra na celý kalendářní rok. 
2. Jaký je výsledek hospodaření MKC – tzn. porovnání příjmů a nákladů. 
3. Jakou částku vydá MKC na zaměstnance za kalendářní rok. 
4. Jaký je poměr zisků / nákladů při pořádání akcí – častěji vydělává nebo prodělává? 
5. Jaký je rozpočet na pořádání akcí MKC na jeden kalendářní rok? 

 
 
Město Příbram, Městské kulturní centrum Příbram (organizační složka bez právní subjektivity), jako 
povinný subjekt (dále jen „povinný subjekt“) ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) posoudil Vaši žádost a sděluje 
následující informace: 
 
Bod 1) Jedná se o veřejně přístupnou informaci, která je dostupná na webových stránkách města 
Příbram – www.pribram.eu 
 
Bod 2) Jedná se o veřejně přístupnou informaci, která je dostupná na webových stránkách města 
Příbram – www.pribram.eu 
 
Bod 3) Jedná se o veřejně přístupnou informaci, která je dostupná na webových stránkách města 
Příbram – www.pribram.eu 
 
Bod 4) Na základě detailní finanční analýzy akce města negenerují zisk, čili jsou prodělečné. Výdaje na 
akce jsou vyšší než zisky a to i z důvodu toho, že velká část akcí města je bez vstupného. 
 
Bod 5) Jedná se o veřejně přístupnou informaci, která je dostupná na webových stránkách města 
Příbram – www.pribram.eu 
 
Jako povinný subjekt Vám zároveň sdělujeme, že úhradu dle § 17 citovaného zákona nevyžadujeme. 
 
Podle § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na 
webu města (http://www.pribram.eu). 
 

S pozdravem 
 
 
Bc. Vlastimil Ševr 
Vedoucí MKC Příbram 


