Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 09. 02. 2015 (doručeno 12. 02. 2015 dopisem)
Na základě výše uvedeného zákona si Vás dovoluji požádat o informace ke kontrole
projektu s registračním číslem žádosti 11/014/1123a/452/005269 – Rekonstrukce lesní
cesty Mostolinka.

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 16. 02. 2015
Dle Vaší žádosti o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím ze dne 12. 02. 2015 Vám sdělujeme:
K bodu 1 Vaší žádosti uvádíme, že Fond dne 27. 08. 2014 doručil příjemci dotace - Městu
Úpice oznámení o zahájení kontroly projektu s registračním číslem žádosti
11/014/1123a/452/005269 – Rekonstrukce lesní cesty Mostolinka. Tímto dnem byla ve
smyslu § 12a zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve
znění pozdějších předpisů zahájena kontrola u výše uvedeného příjemce dotace, jejíž
administrace do dnešního dne probíhá.
Nezbytným podkladem pro vyhotovení protokolu o kontrole v souladu s § 12 zákona č.
255/2012 o kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o kontrole“) je
v tomto případě znalecký posudek, který pro Fond vyhotovuje Ing. M. P., jak je uvedeno
níže. Vzhledem k tomu, že Fond nemá předmětný znalecký posudek doposud k dispozici,
nemůže Vám protokol z výše uvedené kontroly poskytnout. Nicméně jakmile bude
protokol o kontrole vyhotoven a kontrola bude v souladu s § 18 zákona o státní kontrole
ukončena, Fond Vám předmětný protokol o kontrole poskytne.
K bodu 2 Vaší žádosti uvádíme, že zhotovitelem znaleckého posudku byl zvolen Ing. M. P.
Požadovaný znalecký posudek má řešit především následující skutečnosti:
- Posouzení technické správnosti a realizovatelnosti projektové dokumentace
- Posouzení dodržení projektové dokumentace při realizaci díla včetně provedených sond
- Posouzení výkazu výměr se skutečným množstvím použitého a zabudovaného materiálu
- Posouzení rozpočtu a fakturace z hlediska účelně vynaložených finančních prostředků.

