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Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 18.1.2016 (doručena e-mailem 18.01.2016)
Dne 18.1.2016 byla prostřednictvím emailu od I.J. doručena Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu,
IČ: 48133981 (dále jen „Fond“), žádost o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které žádala o poskytnutí informace,
jakým způsobem Fond ověřoval správnost a účelnost vynaložených oprávněných nákladů u projektu
zaregistrovaným pod registračním číslem 10/011/1123a/120/005268/1 a to, zda způsob provedení stavby
odpovídá účelu dotace a výši proinvestovaných prostředků.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění

Odpověď ze dne 21.01.2016
Správnost a účelnost vynaložených oprávněných nákladů je dána Pravidly. Pokud žadatel k Žádosti o dotaci
doloží všechny požadované dokumenty včetně Stavebního povolení a k Žádosti o proplacení doloží
originály proplacených a zaúčtovaných účetních dokladů, výpisy z běžného/úvěrového účtu příjemce
dotace, případně pokladní doklady o zaplacení dodavatelských faktur, položkový rozpočet projektu,
dokumentaci skutečného provedení stavby, výpis z katastru, dokumentaci k zadávacímu řízení, vč.
originálů smluv s dodavateli ze ZŘ a kolaudační souhlas, tak je provedena správnost a účelnost
vynaložených nákladů. Kontrola výše proinvestovaných prostředků se provádí také v účetnictví žadatele,
které
v tomto
případě
bylo
doloženo
do
složky.
Ve
spisu
k registračnímu
číslu
10/011/1123a/120/005268/1 (příjemce dotace LESY BZOVÁ, spol. s.r.o., IČ: 27239144) je doložena
dokumentace k výběrovému řízení - cenový marketing na projekt a také na projektovou dokumentaci.
Protože se jedná o stavební práce do 500 000,- Kč, je vložena do spisu Výzva, Rozpočet s výkazem výměr,
Objednávka, Vyhodnocení, Smlouva o dílo s rozpočtem a výkazem výměr jednotlivých položek dle RTS.
Dále jsou ve spisu faktury, výdajový a příjmový doklad, výpisy z účtu, kolaudační souhlas městského úřadu
Žebrák, že stavba byla schválena dle dokumentace schválené stavebním úřadem. SZIF RO Praha provedl
kontrolu výše stavebních nákladů a stavební náklady souhlasí s katalogem cen stavebních prací RTS.
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