Žádost o poskytnutí informaci podle zákona 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 25. 3. 2013 (doručeno 25. 3. 2013)

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovolujeme požádat o níže specifikované informace, týkající se dotačního programu rozvoje
venkova, opatření IV.1.2., realizace místní rozvojové strategie NUTS II Severovýchod – 11. Kolo, Název
projektu SPORTOVNÍ SÁL LOVČICE, dále jen „Projekt“.
Dle našich informací (viz příloha, dopis Ministerstva zemědělství) byla na základě našeho podnětu
ukončena administrace Projektu a to jednak z důvodu nedodržení lhůty vázanosti projektem a jednak
z důvodu, že projekt od počátku nesplňoval podmínky vyhlášené výzvy a neměl být nikdy podpořen.
V této souvislosti žádáme konkrétně o poskytnutí těchto informací:
a) Zda, popřípadě kdy byl příjemce dotace vyzván k vrácení dotace, popřípadě zda a kdy tak učinil;
zároveň žádáme o kopii takové výzvy či jiné komunikace s příjemcem dotace,
b) Která osoba na Státním zemědělském intervenčním fondu byla zodpovědná za administraci Projektu (jméno, příjmení, pracovní zařazení) a jaká opatření byla přijata v souvislosti se zjištěným pochybením,
c) Které projekty byly administrovány osobou, která měla na starosti Projekt (název opatření, specifikace výzvy, název projektu) a zda byla uskutečněna kontrola i těchto projektů, popřípadě s jakým
výsledkem.
Uvedené informace zašlete, prosíme, v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí této
žádosti na adresu naší kanceláře.

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 3. 4. 2013

dne 25.3.2013 byla Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen SZIF, příp. Fond)
doručena prostřednictvím datové schránky Vaše žádost o poskytnutí informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve které žádáte:
a) Zda, popřípadě kdy byl příjemce dotace vyzván k vrácení dotace, popřípadě zda a kdy tak
učinil; zároveň žádáme o kopii takové výzvy či jiné komunikace s příjemcem dotace.

b) Která osoba na Státním zemědělském intervenčním fondu byla zodpovědná za administraci
Projektu (jméno, příjmení, pracovní zařazení) a jaká opatření byla přijata v souvislosti se zjištěným pochybením.
c) Které projekty byly administrovány osobou, která měla na starosti Projekt (název opatření,
specifikace výzvy, název projektu) a zda byla uskutečněna kontrola i těchto projektů, popřípadě s jakým výsledkem.
Dle Vaší žádosti o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím Vám zasíláme odpovědi na Vaše dotazy:
a) Dne 28. 03. 2013 byly předány potřebné doklady na Oddělení specifických kontrol pro zahájení řízení o vrácení dotace.

b) Předně je potřeba zmínit, že podle našeho názoru nedošlo k pochybení v administraci žádosti pod reg. č. 10/011/41200/007/002351. Projekt byl ukončen na základě výsledků kontrol na místě ex-post, ze kterých vyplynulo, že žadatel nedodržel lhůtu vázanosti projektu
na účel (5 let). Co se týče osoby zodpovědné za administraci, není možné jmenovat jednoho konkrétního pracovníka. Předně byl projekt nejprve přijat a vybrán pro financování
místní akční skupinou Společná CIDLINA, o.s.

Poté do administrace projektu zasahuje v různých fázích celá řada pracovníků SZIF. Na
administraci projektu reg. č. 10/011/41200/007/002351 se podíleli pracovnice Referátu
projektových opatření Ing. M. K., Ing. A. F., pracovník Oddělení finanční podpory Mgr. J. B.,
pracovnice Referátu autorizace plateb Ing. L. N., pracovníci Referátu kontrol projektových
opatření v oblasti zemědělství, lesnictví a rybářství Ing. Z. B., Ing. S. N., Ing. M. M., pracovníci
Referátu kontrol projektových opatření podpor v oblasti nezemědělských aktivit a rozvoje
venkova Ing. P. N., Ing. J. S., pracovníci Regionálního odboru Hradec Králové Ing. A. S., Ing. I.
V. a Ing. J. Š..
c)

S ohledem na skutečnost, že na administraci projektu se v jejich různých fázích podílí řada
pracovníků, není možné uvést výčet konkrétních projektů dle otázky c).

