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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 21.03.2017 (doručena 21.03.2017 emailem)

Bc. P. V., zastupitel obce, žádál o informaci k podmínkám k získání dotace na Přestavbu objektu
sokolovny na víceúčelové kulturní zařízení v obci Předslavice, žádost byla podána pod číslem
11/014/3212a/231/003133(rok 2012).
Jeho dotaz konkrétně směřoval na povinnost zřídit pracovní úvazky:
1) Kolik pracovních úvazků musela obec zřídit?
2) Na jaké období musela (musí) obec pracovní úvazky zřídit, tj. do jakého data musí obec tyto
úvazky držet?
3) Dále, jaké jsou další monitorovací indikátory na tuto akci, včetně udržitelnosti?
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 21.03.2017
1) Obec se zavázala zřídit 2 pracovní místa;
2) V případě, kdy je předmětem preferenčních kriterií tvorba nových pracovních míst, pak
období, ve kterém je žadatel povinen dodržovat závazek počtu nově vytvořených pracovních
míst, začíná běžet za 6 měsíců od převedení dotace příjemci dotace a běží po dobu lhůty
vázanosti projektu na účel (5 let od data podpisu Dohody – Dohoda byla podepsána dne
15.6.2012). Započitatelná pracovní místa mohou být vytvořena od data podpisu Dohody.
3) Lhůta vázanosti, dle Pravidel, část B specifické podmínky, bod 9 Další podmínky, - lhůta
vázanosti projektu na účel je 5 let od data podpisu Dohody.
Dohoda na projekt 11/014/3212a/231/003133 Obec Předslavice byla podepsána 15.6.2012.
Preferenční kritéria, za které žadatel získal body:
- tvorba nových pracovních míst - 15 bodů
- míra nezaměstnanosti - 2 body
- při zpracování projektu byla zapojena veřejnost komunitním způsobem plánování - 5 bodů
- žadateli dosud nebyl schválen k poskytnutí dotace z PRV žádný projekt v daném opatření - 10
bodů
- projekt využívá OZE - 3 body
- projekt je realizován ve spolupráci s místními podnikatelskými subjekty - 5 bodů
- stavba řešená projektem je navržena ve standardu nízkoenergetického domu - 3 body
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- projekt je v souladu s oficiálně schváleným dokumentem Místní agendy 21 nebo Rozvojovým
strategickým dokumentem obce - 3 body
- snížená míra podpory - 3 body
Celkem získal 49 bodů
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