Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 17. 01. 2014 (doručeno 21. 01. 2014 poštou)
žádám Vás o poskytnutí informace dle zákona, ve které žadatel požádal o poskytnutí
informací k projektu 10/011/41200/98/002330 žadatele Jezdecký klub Medový ranč.

Rozhodnutí ze dne 03. 02. 2014 (nabytí právní moci dne 26. 02. 2014)
Státní zemědělský intervenční fond, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2
zákona č. 106/1999 Sb., svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) rozhodl o žádosti o poskytnutí informace (dále též „žádost o
informace“) pana J. Z. (dále jen „žadatel“), podle ustanovení §11 odst. 3, §15 odst. 1, §
20 odst. 4 písm. a) zákona ve spojení s ustanovením § 67 a násl. správního řádu, t a
k t o : Žádost o poskytnutí informace žadatele ze dne 17.1.2014 týkající se projektu reg.
č. 0/011/41200/98/002330 žadatele Jezdecký klub Medový ranč se částečně odmítá.
Odůvodnění:
Dne 21.1.2014 byla Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „SZIF“)
doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona, ve které žadatel požádal o
poskytnutí informací k projektu 10/011/41200/98/002330 žadatele Jezdecký klub
Medový ranč. SZIF po posouzení žádosti o informace konstatuje, že žadateli v souladu se
zákonem poskytuje kopii Žádosti o dotaci, Sdělení SÚ/379/10 Stavebního úřadu
v Manětíně, Hlášení o změnách, Dopis Petra Bendla – ministra zemědělství, body 1 – 5,
mimo bodu 3 a dále odpovědi na otázky 6, 7, 8, 9, 10, (viz níže).
V souladu s § 11 odst. 2 písm. a) zákona povinný subjekt (Fond) informaci neposkytne,
pokud jde o informaci, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon
neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí. V daném případě se
jedná o údaje obsažené v nedílných součástech žádosti o dotaci a dalších dokumentech,
spojených s administrací žádosti, přičemž dodání těchto žádostí není povinností uloženou
zákonem.
Dle Vaší žádosti o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme:
Žádost o dotaci, Sdělení SÚ/379/10 Stavebního úřadu v Manětíně, Hlášení o změnách,
kterým žadatel žádá o prodloužení realizace projektu, Dopis Petra Bendla – ministra
zemědělství o udělení výjimky z pravidel – zasíláme v příloze
Na administraci projektu se podílelo více pracovníků SZIF. Na administraci projektu na
úrovni MAS se podílí více lidí, mimo jiné i výběrová komise, která v tomto v případě čítá
6 lidí (tito lidé nejsou zaměstnanci MAS). Odpověď na Váš první dopis byla zestručněna.
Správně měla být věta formulována takto: RO SZIF si vyžádal od žadatele stanovisko k
dané situaci a žadatel nám i přezkumné komisi MZe předložil stanovisko Povodí Vltavy.
Tuto skutečnost prokazuje žadatel v rámci kontroly na místě po podání Žádosti o
proplacení, jelikož Žádost o proplacení ještě nebyla na RO předložena, nemohla být
provedena ani tato kontrola. Při posouzení této problematiky jsme vycházeli z rozhodnutí
přezkumné komise MZe.

