Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 30. 05. 2013
Dobrý den,
na základě zákona č.106⁄1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o tyto informace.
Zajímalo by mne, zda a o jaké finance ze SZIF v minulosti žádal či nyní žádá a jaké dotace získal.
pan V. K.
pan J. K.
pan P. P.
Obec Hajany
Sokol Hajany
Jakákoliv fyzická či právnická osoba sídlící, resp. žijící v obci Hajany.
Zajímalo by mne, zda dané dotace SZIF vyplaceny, zda na místě proběhla kontrola, zda byla dotace
přidělena oprávněně. Informace prosím zašlete na níže uvedený email.

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 3. 6. 2013
dne 10.5.2013 byla Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen SZIF, příp. Fond)
doručena žádost o poskytnutí informací, která nesplňovala všechny náležitosti podle zákona 106/1999
Sb.. V doplňujícím e-mailu z 30.5.2013 žádáte o poskytnutí informací již v souladu se zákonem č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:
-

1) Zda a o jaké finance ze SZIF v minulosti žádal či nyní žádá a jaké dotace získal.
pan V. K.
pan J. K.
pan P. P.
Obec Hajany
Sokol Hajany
Jakákoliv fyzická či právnická osoba sídlící, resp. žijící v obci Hajany.
2) Zajímalo by mne, zda dané dotace SZIF vyplatil, zda na místě proběhla kontrola, zda byla
dotace přidělena oprávněně.

Dle Vaší žádosti o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím Vám sdělujeme následující:
V. K. - JI: xxxxxxxx, adresa bydliště okres: Brno venkov
Žádosti:
09/007/3130b/564/xxxxxxxx
Předmětem projektu byla rekonstrukce objektu na Penzion xxxxxx ve vesnickém stylu v obci Hajany.
Projekt měl být realizován v obci Hajany 82, 664 43 Hajany, parcelní číslo 20 - budova, parcelní číslo
19 – zahrada (okres Brno – východ).
Projektem mělo dojít k rekonstrukci objektu s původním účelem bydlení na objekt malokapacitního
ubytování a stravovacího zařízení včetně půjčovny sportovního vybavení. Kapacita penzionu měla být
20 lůžek. Žádost o dotaci byla ukončena administrativa z důvodu nepředložení Žádosti o proplacení do
24/30měsíců od podpisu Dohody.

10/009/3120a/564/xxxxxxx
Předmětem Projektu je „Provozovna IT servisu“:
Proběhly dvě kontroly na místě a byla navržena korekce v hodnotě cca 84.000,- Kč a sankce v hodnotě
cca 38.000,- Kč.
Žadatel podal dne 28.8.2012 Žádost o proplacení výdajů projektu. 28.5.2013 byla vyplacena dotace v
hodnotě 985.905,- Kč.
J. K.
Žádosti:

Žádné

P. P. JI:xxxxxxxx, adresa bydliště, okres: Brno venkov
Žádosti:
11/013/3130b/564/xxxxxxx
Rekonstrukce bývalé sokolovny na penzion
Projekt nedoporučen k dotaci – nedostatek bodů
12/017/3130b/564/xxxxxxx
Záměrem projektu je provézt rekonstrukci bývalé sokolovny v obci Hajany na penzion. Projekt je
realizován v obci Hajany 66, 664 43 Hajany, parcelní číslo 90 (okres Brno – východ). Objekt je ve
vlastnictví TJ Sokol Hajany - ČOS, Hajany 112, 664 43.
Realizací projektu dojde k rekonstrukci stávající budovy bývalé budovy TJ Sokol. Výsledkem projektu je
vytvoření 18 nových lůžek, vytvoření malokapacitního stravovacího zařízení; zřízení půjčovny
sportovních potřeb; modernizace a rekonstrukce sportovního zařízení. Restaurační a ubytovací zařízení
bude sloužit pro přechodné ubytování a stravování turistů a přespolních sportovců. Sportovní zařízení
včetně půjčovny sportovních potřeb bude využíváno nejen návštěvníky penzionu ale i návštěvníky a
sportovci z obce a okolí.
Vzniklo podezření, že projekt částečně naplňuje podopatření 3.2.1.2. Občanské vybavení a služby, ale
Ministerstvo zemědělství napsalo vyjádření, že projekt zcela naplňuje účel opatření. Koncem května
byla podepsána Dohoda, žádné kontroly zatím neproběhly, žádné částky nebyly vyplaceny.
OBEC HAJANY
JI: 1000335828, adresa sídla 664 43 Hajany 2, okres: Brno-venkov,
Žádosti:
08/005/3212a/564/001466
Víceúčelové sportovní hřiště 30x23 m a sportovně odpočinkový areál v obci Hajany
Projekt nedoporučen k dotaci – nedostatek bodů
09/008/3212a/564/001966
Sportovně odpočinkový areál v obci Hajany
Projekt nedoporučen k dotaci – nedostatek bodů
11/014/3211a/564/001952
Obnova obce Hajany
Dne 28. 5. 2012 ukončena administrace – žadatel nedoložil přílohy v termínu
SOKOL HAJANY
Žádosti: Žádné
Nebyly zjištěny žádné jiné fyzické nebo právnické osoby sídlící v obci Hajany, které by žádaly
o dotaci v SZIF.

