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Poskytnutí informace na základě žádosti o poskytnutí informací ve smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

Vážená paní Hönigová, 

Moravskoslezskému kraji, krajskému úřadu (dále jen „povinný subjekt“) byla dne 26. 7. 2021 doručena Vaše 

žádost o poskytnutí informace podle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), ve které žádáte o poskytnutí 

informací týkajících poskytnutí finanční či jiné pomoci obětem události ze dne 10. 12. 2019 ve Fakultní nemocnici 

Ostrava „…ze strany města Moravskoslezského kraje či jakékoliv organizační složky, či jiného subjektu/entity 

financované z veřejných zdrojů…“  

K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující: 

Obětem střelby ve Fakultní nemocnici Ostrava byla ze strany Moravskoslezského kraje poskytnuta finanční pomoc 

na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 14/1650 ze dne 12. 12. 2019, kterým v bodu 3. rozhodlo vyčlenit 

finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2019  

a) na poskytnutí peněžního daru nejbližším pozůstalým každé z oběti tragické střelby ve Fakultní nemocnici 

Ostrava dne 10. 12. 2019 k překlenutí jejich tíživé životní situace, a to ve výši 100 tis. Kč, 

b) na poskytnutí peněžního daru každé zraněné osobě (nikoliv smrtelně) při tragické střelbě ve Fakultní nemocnici 

Ostrava dne 10. 12. 2019 k překlenutí jejich nastalé životní situace, a to ve výši 50 tis. Kč, dle předloženého 

materiálu. 

Zastupitelstvo kraje rozhoduje o peněžitých darech zejména na základě § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 128/2000 

Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

S pozdravem 

Bc. Taťána Kahánková 

pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru kancelář hejtmana kraje 

odbor kancelář hejtmana kraje 
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