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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 11.04.2016 (doručena 11.04.2016 e-mailem)
Pan J.F. žádal o poskytnutí následujících doplňujících informací:
1. Kdy SZIF u projektu reg. č. 09/008/41200/130/001525 došel k závěru, že má dojít k vrácení
poskytnuté dotace ze strany jejího příjemce?
2. Kdy SZIF informoval o této povinnosti příjemce dotace?
3. Proč stále nedošlo k vrácení dotačních prostředků?
4. Existují lhůty, v nichž musí SZIF dotaci zpět získat, jinak by hrozilo nebezpečí z prodlení?
Pokud ano, jaká je lhůta v tomto případě?
5. Je pravdou, že se město Hora Svaté Kateřiny odvolalo proti nálezu kontroly ze dne
23.09.2014?
6. Je Vám známo, že v uvedeném období byl realizován další dotační titul se stejným typem
porušení podmínek a následně bylo vše dodatečně legalizováno?
7. Pokud dojde k porušení podmínek a takto je požádáno o proplacení dotace, po té dojde
dodatečně k odstranění vad a následně je realizován dotační titul. Je tento postup v souladu
se zákonem?
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 26.04.2016
1., 2. V předmětné věci bylo dne 09.07.2015 zahájeno řízení o vrácení dotace, a to na základě
nálezů při kontrole na místě ze dne 28.07.2014.
3. Vzhledem ke skutečnosti, že dosud nebylo pravomocně rozhodnuto ve věci, nebyla určena
lhůta ke splatnosti dotace.
4. Dle čl. 54 Nařízení Evropského Parlamentu a rady č. 1306/2013 je nutno v případě
neoprávněných plateb v důsledku nesrovnalosti nebo nedbalosti zahájit řízení o vrácení těchto
plateb do 18 měsíců poté, co byla schválena kontrolní zpráva nebo podobný doklad konstatující,
že došlo k nesrovnalosti, popřípadě poté, co tuto zprávu nebo podobný dokument obdržel Fond.
Tuto částku je nutno získat zpět (vymoci) do čtyř let od data žádosti o vrácení plateb, nebo do
osmi let v případě, že zpětné získání je vymáháno u vnitrostátních soudů.
5. Zástupci města Hora sv. Kateřiny podali námitky k předmětné kontrole na místě a tyto
námitky byly vypořádány a zamítnuty v rozhodnutí o námitkách č.j. SZIF/2014/0302853 ze dne
13.10.2014.
6. Žádný podobný případ Fondu není znám.
7. Vzhledem k situaci, že došlo k porušení podmínek stanovených k projektu, nelze již tuto
situaci nijak zhojit (a to ani dodatečným stavebním povolením) a příjemce musí vrátit dotaci.

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3926001/0710

