Žádost o poskytnutí informaci podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 18. 11. 2013
Dobrý den,
tímto žádám o poskytnutí informace ve smyslu uvedeného zákona, která se týká
poskytování dotací Vaším fondem.
Konkrétně bych chtěl požádat o přehled veškerých dotací, které byly Vaším fondem resp.
prostřednictvím Vašeho fondu poskytnuty obci Homole u Panny, kdy bych chtěl požádat o
níže uvedené informace:
1) na jaký konkrétní účel byly dotace poskytnuty,
2) v jaké výši a kdy byly poskytnuty (pokud je to možné uvést i datum kdy byly prostředky
převedeny obci)
3) zda-li byly obcí prostředky čerpány na požadovaný účel a jestli byly provedeny nějaké
kontroly použití dotací v souladu s jejich účelem
Dále tímto žádám o znění žádostí o jednotlivé dotace zaslané Vašemu fondu obcí Homole u
Panny.
Pokud je to možné chtěl bych poprosit o odpověd v elekronické podobě.

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 19. 11. 2013
Vážený pane,
dne 18. 11. 2013 byla Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen SZIF, příp.
Fond) doručena e-mailem žádost o informace, týkajících se přehledu veškerých dotací,
které byly poskytnuty obci Homole u Panny:
1) na jaký konkrétní účel byly dotace poskytnuty
2) v jaké výši a kdy byly poskytnuty (pokud je to možné uvést i datum kdy byly prostředky
převedeny obci)
3) zda byly obcí prostředky čerpány na požadovaný účel a jestli byly provedeny nějaké
kontroly použití dotací v souladu s jejich účelem
Dle Vaší žádosti o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme následující:
Obci Homole u Panny byla z projektových opatření PRV proplacena pouze jediná dotace.
Jednalo se o žádosti na opatření II.2.4.1.a) – Obnova lesního potenciálu po kalamitách. Projekt
měl název „Obnova lesů po poškození orkánem Kyrill’’. Jednalo se o obnovu 17,61 ha lesa na
plochách zničených orkánem. Před proplacením dotace proběhly 23. 10. 2009 u žadatele dvě
kontroly, a to kontrola fyzické realizace projektu (kontrola dokumentace ve vztahu k žádosti,
dvojího financování, rostlinolékařských pasů rostlin) a zároveň kontrola ex-post v rámci 5 %
vzorku (účetnictví, vlastnické vztahy), při kterých nebyly nalezeny žádné nesrovnalosti. Částka
1 255 139,- Kč byla proplacena 4. 12. 2009.
S pozdravem

