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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 14.11.2018 (doručena 14.11.2018 do datové schránky)
Paní J. V. požadovala poskytnutí informací o cílech a výstupech projektu č.
13/018/3110a/342/000423, který byl realizován v rámci programu Rozvoje venkova v obci
Loučná pod Klínovcem. Dopisem ze dne 27.11.2018 jste byla, z důvodu uvedených v ustanovení
§ 14 odst.7 písm.a) zákona, Fondem informována o prodloužení lhůty pro poskytnutí informace
o 10 dnů.
Ve vazbě na shora uvedenou žádost o poskytnutí informací Fond začal vyhledávat a sbírat
požadované informace a kontaktovat orgány státní správy a příjemce dotace se žádostí o podání
dodatečných informací. Fond dospěl k závěru, že pro poskytnutí požadovaných informací je
nezbytné získání objemného množství oddělených a odlišných dat, a proto v souladu s
ustanovením § 14 odst. 7 písm. a) zákona, prodloužil lhůtu pro poskytnutí informace o 10 dnů.

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 10.12.2018
Diverzifikace v obci Loučná pod Klínovcem
Popis předmětu projektu ze Žádosti o dotaci registrační
číslo 13/018/3110a/342/000423:
V rámci projektu bude zrekonstruován objekt, který se momentálně nachází v havarijním stavu.
Bude zde vybudováno kompletní centrum pro osobní a fyzickou pohodu (turecké lázně, sauna,
masážní a zeštíhlovací studio) určené pro návštěvníky této horské oblasti. Předmětem projektu
budou stavební práce při obnově objektu i vnitřní vybavení. Z velké části se počítá s vestavěnými
skříněmi a dalším vybavením na míru. Dále bude zrekonstruována odpadní jímka a vytvořena
parkovací místa pro návštěvníky.
Žadatel: Com-peto.CZ, s.r.o. Mrsklesy 30, 411 15, Třebenice – Mrsklesy, IČO: 28681436
Místo realizace projektu: Loučná pod Klínovcem 127
Datum podání Žádosti o dotaci: 19.03.2013
Datum podpisu Dohody: 18.09.2013
Lhůta vázanosti investic: 18.09.2018
Celková výše dotace činila 5.359.887 Kč, byla vyplacená v říjnu 2015.
Údaje z provedených kontrol:
Kontrola fyzické realizace projektu
Datum provedení kontroly: 24.06.2015
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Zkontrolováno: AK - žádost o dotaci, projekt, žádost o proplacení, soupiska, faktury, zaúčtování
faktur, výpisy z účtu, smlouva o úvěru, smlouva o běžném účtu, kolaudační souhlas, prohlášení
o shodě, položkový rozpočet, RTS, výběrové řízení, prohlášení o zařazení podniku, čestné
prohlášení, výpis z živnostenského rejstříku, plná moc, kniha závazků, SSVFK - rekonstrukce
objektu č. 129 v Loučné pod Klínovcem - 3 nadzemní patra + podkroví, vybavení jednotlivých
místností nábytkem, 2 parkovací místa, nákup výpočetní techniky (počítač včetně operačního
systému a kancelářského programu, multifunkční zařízení - tisk, skenování, kopírování a Wi - Fi
)
Zjištěné nedostatky: Udělena korekce ve výši 18 965 Kč za svítidla u faktury
č. 20150134.
Ex-post kontrola na vytvořená pracovní místa
Datum provedení kontroly: 05.09.2018
Zkontrolováno: Dodržení závazku nově vytvořených pracovních míst dle preferenčních
kritérií.
Zjištěné nedostatky: Bez zjištění.
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