Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 02. 05. 2013

Poskytnutí informace v souladu se zákonem 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 15. 05. 2013

dne 2.5.2013 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) Program rozvoje venkova (osa III) – 7. kolo příjmu žádostí, registrační číslo žádosti:
09/007/3130b/564/000640, název subjektu: V. K., název projektu: Rekonstrukce objektu na Penzion
xxxxxx ve vesnickém stylu, výše dotace: 1 000 000, dále jen „Projekt č. 1“
b) Program rozvoje venkova (osa III) – 9. kolo příjmu žádostí registrační číslo žádosti:
10/009/3120a/564/000529, název subjektu: V. K., název projektu: Rekonstrukce skladu na
provozovnu IT servisu, výše dotace: 1 072 395, dále jen „Projekt č. 2“

U výše uvedených Projektů žádáme o tyto informace:
1. Veškeré podmínky, pravidla apod. vztahující se k čerpání dotace Projektu č. 1 / Projektu č. 2,
2. Znění Projektu č. 1 / Projektu č. 2 (žádost o dotace),
3. Hodnocení Výběrové komise Projektu č. 1 / Projektu č. 2,
4. Rozhodnutí o poskytnutí dotace Projektu č. 1 / Projektu č. 2,
5. Informace o čerpání dotace Projektu č. 1 / Projektu č. 2,
6. kopie kontrolních šetření Projektu č. 1 / Projektu č. 2, pokud byla provedena. Dále požadujeme
soupis projektů, které byly podpořeny u stejného příjemce dotace: V. K.
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) Projekt „Penzion xxxxxx“ byl ukončen z důvodu porušení Pravidel - nedodržení termínu pro
předložení žádosti o proplacení.
b) Projekt „Provozovna IT servisu“:
1. Podmínky pro poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013
se řídí Pravidly, která vydává Ministerstvo zemědělství ve znění účinném pro jednotlivá kola a
opatření/podopatření, a která jsou ke stažení na internetových stránkách SZIF (www.szif.cz).
2. Žádost o dotaci Vám posíláme v příloze. Kopii projektu Vám můžeme poskytnout až poté, když
bude na náš dotaz žadatel souhlasit s poskytnutím této informace.
3. Žádné hodnocení výběrové komise neproběhlo.
4. Dohodu (Vámi požadované Rozhodnutí) o poskytnutí dotace z PRV Vám posíláme v příloze.
5. Žadatel podal dne 28. 8. 2012 Žádost o proplacení výdajů projektu. V nejbližších dnech mu bude
dotace vyplacena.
6. Zasíláme Vám protokoly o kontrolách včetně závěrů z kontrol v příloze.
Dále Vám sdělujeme, že pan V. K. nemá podané žádosti o dotaci na další projekty.

