Žádost o poskytnutí informaci podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 24. 06. 2013 (doručeno 24. 06. 2013 datovou schránkou)
Dovolujeme si Vás požádat o níže specifikované informace, týkající se dotačního
programu rozvoje venkova, opatření IV.1.2., realizace místní rozvojové strategie NUTS II
Severovýchod – 11. Kolo, Název projektu SPORTOVNÍ SÁL LOVČICE, dále jen „Projekt“.
Dle našich informací byla na základě našeho podnětu ukončena administrace Projektu a
to jednak z důvodu nedodržení lhůty vázanosti projektem a jednak z důvodu, že projekt
od počátku nesplňoval podmínky vyhlášené výzvy a neměl být nikdy podpořen.
V této souvislosti žádáme konkrétně o poskytnutí těchto informací:
Zda, popřípadě kdy byl příjemce dotace vyzván k vrácení dotace, popřípadě zda a kdy
tak učinil; zároveň žádáme o kopii takové výzvy či jiné komunikace s příjemcem dotace.
Uvedené informace zašlete, prosíme, v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne
přijetí této žádosti na adresu naši kanceláře Oživení, o. s., Muchova 13/232, 160 00
Praha 6. Je-li to možné, žádáme o poskytnutí informací v elektronické podobě do datové
schránky Oživení, o.s., ID datové schránky: ntauv78, popřípadě na e-mailovou adresu:
poradna@oziveni.cz.
Za poskytnutí informací Vám předem děkujeme.
Oživení, o.s.
Mgr. Martin Kameník, předseda sdružení
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 01. 07. 2013
Dne 24. 6.2013 byla Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen SZIF,
příp. Fond) doručena datovou schránkou žádost, ve které žádáte o poskytnutí informací,
týkajících se dotačního programu rozvoje venkova, opatření IV.1.2., realizace místní
rozvojové strategie NUTS II Severovýchod – 11. kolo, Název projektu SPORTOVNÍ SÁL
LOVČICE.
Dle Vaší žádosti o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme následující:
Dne 07. 06. 2013 byl Jaromíru Janatovi, Klokočná 1, 251 64 Klokočná, IČ: 75560976
(dále jen „příjemce dotace“) zaslán do datové schránky dopis o zahájení řízení o vrácení
dotace v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie (reg. č. žádosti
10/011/41200/007/002351). Příjemce dotace si výše uvedený dokument do dnešního
dne z datové schránky nevyzvedl.
Příjemce dotace nebyl vyzván k vrácení dotace, jelikož se Fondu doposud nepodařilo
doručit dopis o zahájení řízení o vrácení dotace v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní
rozvojové strategie (příjemce dotace se tak nemohl s obsahem zahájení řízení seznámit).
Příjemce dotace doposud dotaci nevrátil, jelikož se Fondu nepodařilo doručit dopis o
zahájení řízení o vrácení dotace v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové
strategie.
Kopii dopisu o zahájení řízení Vám zasílám v příloze.
Příjemci dotace bude dopis o zahájení řízení opětovně zaslán v nejbližších dnech
(pravděpodobně prostřednictvím České pošty, jelikož prostřednictvím datové schránky se
dopis o zahájení řízení nepodařilo doručit).

