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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 18.11.2016 (doručena 18.11.2016 do datové schránky)
Pan
J.S.
žádal
o
poskytnutí
následujících
informací
k projektu
reg.
č.
09/008/41200/130/001525 „Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek –
turistických odpočivadel v Hoře Svaté Kateřiny“:
1. Požadoval
informaci, jaké kroky jsme od nabytí právní moci rozhodnutí MZe
(15.9.2016) provedli, abychom finanční prostředky od Města Hora Svaté Kateřiny
získaly zpět. Žádá zaslat komunikaci s Městem Hora Svaté Kateřiny či jejím právním
zástupcem, pokud nějaká existuje.
2. Žádal o poskytnutí informace, pokud je již známa výše penále, způsob jeho výpočtu a
dopis/rozhodnutí/platební výměr, které budeme zasílat na Město Hora Svaté Kateřiny,
které by mělo penále uhradit.
3. Žádal o poskytnutí informace, zda už byly vráceny finanční prostředky ve výši
382.393,- Kč městem Hora Svaté Kateřiny.
4. Žádal o poskytnutí komunikace ať v písemné či elektronické podobě (e-maily) mezi
městem Hora Svaté Kateřiny a Vaším Fondem, pokud se komunikace bude týkat platby
finanční částky zmíněné v bodu 3. této žádosti a nebo penále obecně.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 02.12.2016
1. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí Ministerstva zemědělství nabylo právní moci dne 15.
9. 2016, byla zástupcům Města Hora Svaté Kateřiny zaslána I. upomínka k úhradě
dlužné částky a v nejbližší době bude zaslána II. upomínka k úhradě dlužné částky.
2. Penále začalo běžet po uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí, tedy po 60 dnech od
doručení předmětného rozhodnutí dne 25.5.2016, přesto ale 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.
3. Dosud nedošlo k vrácení finančních prostředků.
4. Kromě zaslání I. upomínky, kterou Vám tímto v příloze zasíláme, neproběhla se
zástupci Města Hora Svaté Kateřiny jiná komunikace.
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