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Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 02.05.2016 (doručena 02.05.2016 e-mailem)
Paní J.V. žádala o poskytnutí následujících informací vztahujících se k dotaci projektu „Výměna
a oprava oken obecního úřadu Úhonice“ reg. číslo 13/018/41200/194/000816 žadatele Obec
Úhonice:
1) Oporu v zákoně pro tvrzení, že peněžní prostředky SZIF nejsou veřejnými financemi
2) Jakou částku z celkově možných 131.782,- Kč obec Úhonice vyčerpala?
3) Kopii dokumentu, kterým bylo umožněno žadateli (obci Úhonice) prodloužit sjednaný termín
k předložení Žádosti o proplacení výdajů.
4) Kopii dokladu „Vyrozumění o administraci Hlášení o změnách“, příp. Dodatek k Dohodě.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 09.05.2016
1) Obecně platí, že finanční prostředky poskytnuté Fondem jsou veřejnými financemi. Nicméně
v případě Žádosti o dotaci, resp. jejich příloh (tj. hlavně Projektu) jsou tyto podklady
vypracovány žadatelem o dotaci a jsou hrazeny z finančních prostředků žadatele, nikoliv
z finančních prostředků Fondu. Tudíž tyto podklady vznikly bez použití veřejných prostředků.
2) Žadateli byla převedena dotace ve výši 89.100,- Kč:

Rozpočet dle Dohody o
poskytnutí dotace

Rozpočet dle skutečnosti

Celkové výdaje projektu v
Kč

177.175,-

119.790,-

Výdaje, ze kterých je
stanovena dotace v Kč

146.425,-

99.000,-

Dotace 90 % v Kč

131.782,-

89.100,-

3), 4) Žadatel v souladu s Pravidly podal v průběhu realizace projektu 3x Hlášení o změnách
na změnu termínu podání Žádosti o proplacení (viz příloha - vyrozumění k jednotlivým
hlášením ze strany Fondu).
Hlášením č. 4 byl posunut termín na maximálně možný termín, a to na 30.06.2015. Žádost o
proplacení byla podána dne 17.06.2015.
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