Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 22. 01. 2014 (doručeno 22. 01. 2014 e-mailem)
Na základě přípisu Č.j.: SZIF/2014/0010850,vydaném dne 08.01.2014,žádám ve smyslu
ust, § 2,odst.1,zák.čís.106/1999Sb.o poskytnutí informace ve věci administrativní a
fyzické kontroly projektu, který byl zafinancován v obci Rašov, a to poskytnutí informace,
který subjekt a ve které době provedl fyzickou kontrolu daného projektu a poskytnutí
kopie zápisu kontroly provedených prací.
V tomto případě se tak jedná o kontrolu kvality provedených prací, což znamená správné
sespádování povrchu zejména opravované místní komunikace p.č. 1484/3 s výsledkem,
zda volně tekoucí dešťové vody jsou svedeny do dešťové kanalizace, což se tak nestalo.
Dále pak, zda dešťová voda z přilehlých rodinných domů je dostatečným způsobem
zaústěna rovněž do této kanalizace, což se opětovně při provedených opravách nestalo.
V tomto případě doporučuji
aby povinný subjekt si vyžádal zejména stanoviska
Krajského úřadu JMK-Odboru dopravy, který v daném věci vede již několik let svá
šetření.
Dále pak před rodinným domem č. 37 v obci Rašov nedošlo k opravě povrchu
dotčené místní komunikace na ploše cca 250metrů čtverečních, ale v poskytnutých
finančních prostředcích nebyla uvedena žádná výjimka.
Nad rámec žádosti o poskytnutí informace, žádám povinný subjekt o provedení místního
šetření a to i za přímé účasti Krajského úřadu JMK - Odboru dopravy v obci Rašov a
osobně tím překontrolovat, jakým způsobem byly využity přidělené finanční prostředky
této obci a jakým způsobem jsou využívány i uváděné movité prostředky a zda vůbec
slouží účelu jako takovému a zda je o ně pečováno s péčí dobrého hospodáře.

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 29. 01. 2014
dne 20.1.2014 byla doručena Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále
Fond) žádost o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve které žádáte o poskytnutí
informace ve věci administrativní a fyzické kontroly projektu, který byl zafinancován v
obci Rašov, a to poskytnutí informace, který subjekt a ve které době provedl fyzickou
kontrolu daného projektu a poskytnutí kopie zápisu kontroly provedených prací.
K výše uvedenému Vám SZIF sděluje následující:
Žádost o proplacení k projektu reg.č. 07/002/3211a/562/000040 byla na RO SZIF Brno
zaregistrována dne 15.7.2008. Kontrolu fyzické realizace projektu na místě u příjemce
dotace provedli kontroloři Oddělení kontrol projektových podpor RO SZIF Brno dne
21.7.2018 (viz Protokol č. 22001094). Při kontrole fyzické realizace nebyly shledány
závady a po provedení autorizace platby pracovníky Oddělení finanční podpory RO SZIF
Brno, byla požadovaná dotace schválena k proplacení. Kopii Protokolu č. 22001094 ze
dne 21.7.2008 přikládáme v příloze.
Dále
Vám
sdělujeme,
že
dne
28.3.2013
uplynula
u
projektu
reg.č.
07/002/3211a/562/000040 lhůta vázanosti projektu na účel a SZIF již není oprávněn
provádět další kontroly tohoto projektu, a proto ani nemůže nařídit místní šetření u
příjemce dotace.

