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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 21.06.2016 (doručena 21.06.2016 do datové schránky)
Pan J.S. žádá o poskytnutí následujících informací týkajících se projektu reg.č.
09/008/41200/130/001525 „Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek - turistických
odpočívadel v Hoře Svaté Kateřiny“:
1. Dne 9. 7. 2015 došlo u projektu reg. č. 09/008/41200/130/001525 „Rekonstrukce a výstavba
autobusových zastávek - turistických odpočívadel v Hoře Svaté Kateřiny“ k zahájení řízení o
vrácení dotace. Žádáte o informaci, v jakém je řízení stavu a k jakým došlo krokům ze strany
SZIF od začátku řízení dosud.
2. Byly městu Hora Svaté Kateřiny vyměřeny penále? Pokud ano, tak v jaké výši, kdy byly
uhrazeny a z jakého účtu – kdo je majitelem daného účtu.
3. Pokud penále vyměřeny nebyly, tak z jakého důvodu se tak nestalo?
4. Dne 20. 4. 2016 Vám byla zaslána odpověď na Vaše dotazy, které jste zasílal daný měsíc
(duben 2016). Z jakého důvodu nedošlo k žádnému rozhodnutí od data zahájení řízení 09.
07. 2015 do dubna 2016? Došlo k nějakému posunu, a pokud ne, tak z jakého důvodu?
5. Pokud nedošlo k ukončení řízení ze dne 9. 7. 2015, tak proč dochází k tak dlouhému
oddalování vydání rozhodnutí?
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 30.06.2016
1. V předmětné věci bylo dne 25. 5. 2016 vydáno rozhodnutí o vrácení dotace, proti kterému
podal dne 9. 6. 2016 žadatel, tedy Město Hora svaté Kateřiny odvolání. Toto odvolání bude
v nejbližších dnech předáno odvolacímu orgánu – Ministerstvu zemědělství.
2., 3. Předmětné rozhodnutí je předběžně vykonatelné a podání odvolání nemá vliv na jeho
vykonatelnost, přesto ale penále nemohlo být příjemci dotace uloženo, jelikož dosud není známa
jeho výše. Výše penále bude určena v souladu s § 11a odst. 4 zákona 256/2000 Sb., až dnem
zaplacení části dotace uložené rozhodnutím, a to nejvýše do výše dotace, která má být zaplacena
na základě uloženého rozhodnutí.
4., 5. Vzhledem k složitosti věci a velkému objemu případů bylo rozhodnutí o vrácení dotace
vydáno až dne 25. 5. 2016.
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