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Od:  < @seznam.cz>

Odesláno: pondělí 20. května 2019 20:27

Komu:

Kopie:

Předmět: žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.- projekt Cyklostezka 

Nerestce

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákon č.106/1999 Sb., Zákona o svobodném přístupu k 
informacím(dále jen InfZ) 

 

-Dle § 14 odst.2 InfZ uvádím následující: 

 

Jméno žadatele: 

 

-Dále dle §14 odst.3 bude žádost o poskytnutí informací adresována na elektronickou adresu Podatelny 

CRR ČR, kopie této žádosti z hlediska informovanosti bude přeposlána i dalším zaměstnancům CRR ČR a 

MMR uvedených v korespondenci a navíc bude v kopii adresována na adresu el.podatelny MMR ( pro 

případ, že požadované informace v rámci CRR ČR budou i nadále utajené) a do sekretariátu ministerstva 

MMR. Jsem přesvědčený, že i přes tuto skutečnost splním smysl §14, odst.4 InfZ a tedy že moje žádost o 

sdělení informací dle výše uvedeného zákona bude platná. 

 

Vše se týká projeku CZ.06.04.59/0.0/0.0/16_038/0005467 s názvem "Cyklostezka Nerestce. 
 

Předpokládám,( z důvodu již ukončené veřejnoprávní kontroly( č.j.003247-2019/IROP, dopis č.j. 

CENT  11774/2019, ze dne 16.5.19  a z důvodu vyjádření v dopisu č.j.CENT 10742/2019 z 3.5.2019) , že 

mnou poptávané informace již nejsou předmětem probíhající kontroly a tedy nepodléhají utajení. 

 Jsem přesvědčený, že informace, které žádám, nikterak neohrožují  deklarovanou mlčenlivost CRR ČR a 

správný výkon veřejné správy. Zvláště pak když jde o opakované sdělení, že v případě uvedeného projektu 

se jednalo o nestandardní přerozdělování veřejných financí včetně dotací s reálným podezřením na zneužití 

těchto financí. Což by mělo být pro každý  dotační kontrolní orgán a orgány veřejné správy signálem 

nejvyšší priority. 

 Požadované informace měly být  běžně známé a veřejné přístupné již od samého začátku a průběhu 

realizace uvedeného programu. 

Požadované informace jsou již uvedené v mém dopisu z 26.4.2019, žádost byla z formálních nedostatků 

odmítnutá dopisem č.j.CENT 10742/2019.  I přes tuto skutečnost budu opět požadované informace 

specifikovat. 

 

Dle již zmíněného zákona žádám: 

. 

1) o soupis- kopii  neuznatelných-nezpůsobilých  výdajů(položek) formou jednotkových cen v položkovém 

rozpočtu  dle Smlouvy o dílo z  26.1.2019, konkrétně dle článku 4 Cena díla. Smlouva o které je zmínka  i v 

Protokolu o kontrole č.j. CENT 4296/2019. Celková cena tohoto jednotkového rozpočtu by měla 
být  663.991,99.- Kč. ( ve zprávě vedení obce  je uvedeno-dle pravidel dotace  nelze financovat VO, rampu, 

parkoviště a schodiště) 

 Výpočet (2.498 364,08 - 1.834 372,09 t.j.cena rozpočtu celého projektu - cena uznatelných položek dotace 

a spoluúčasti obce, výsledek je 663.991,99.- Kč). 
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2) o  soupis- kopii jednotkového položkového rozpočtu odpovídající objemu uznatelných(způsobilých) 

výdajů v ceně 1.834.372.-Kč  viz Protokol o kontrole  str.3.Jedná se o uznatelné ( způsobilé) výdaje v ceně 

schválené dotace  tj. 1.742 653,48.-Kč a vlastního podílu obce -spoluúčast 91.718,61.-Kč. 

3) o informaci jakým způsobem se kontrolní orgán vypořádal se zjištěním, které určitě objevil během 

prováděné kontroly v rámci Obecných a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro integrované 

projekty CLLD, průběžné výzvy č.53 a  vazby na výzvu ŘO IROP č.53( uvedeno v Protokolu o kontrole). 

Konkrétně se jedná se o Výzvu MAS Brána Písecka, o 1. Výzvu MAS Brána Písecka-IROP- 

Cyklostezky,Dopravní infrastruktura-podpora cyklodopravy str. 5 této výzvy v náležitostech žádosti o 

podporu,speciální pravidla pro žadatele a příjemce- nad rámec povinných příloh( jedná se  speciální 

pravidla, dle kterých byla hodnocená i žádost o dotaci na projekt Cyklostezka v Nerestcích. Tyto speciální 

pravidla hodnocení jsou v rámci předložení těchto dokumentů: 

 

 bod 15 Pozvánky na veřejné projednání záměru 

 bod 16 Prezenční listiny z veřejného projednání 

 bod 17 fotodokumentace z veřejného projednání záměru 

 

V zásadě jsou dvě možnosti splnění uvedených pravidel schválení žádosti, kuriózně se jedná v obou 

případech o podvod. Jednak pokud existují výše uvedené doklady pak uvedené doklady jsou falzifikáty a lze 

to dokázat. 

 V druhém případě se  jedná o stejné důležité doklady zásadního významu při posuzování udělení dotace. 

Protože však v žádné formě neexistují  opět se jednalo o podvodné zhodnocení důležitosti projektu a jeho 

následném účelovém schválení. Vzniklo tak předem vykalkulované  a promyšlené rozhodnutí, které však 

neodpovídá základním pravidlům schválení dotace a dle kterého nikdy uvedená dotace neměla být 

schválená. O  nadřazené důležitosti uvedených speciálních pravidel nelze pochybovat. Na tuto skutečnost 

jsem již upozorňoval ve svém dopisu z  14.7.2017 adresovaném na CRR ČR. Nyní se pouze zjišťují 

následky výše uvedeného nestandardního a účelového schválení a provedení projektu Cyklostezka Nerestce. 

Někomu se však tento zájem o objasnění financí a vlastní realizace projektu jaksi nehodí. 

V přehledu Dokumentů obce Nerestce neexistuje žádná zmínka ani zápis natož platné, schválené usnesení z 

veřejné schůze ZO obce Nerestce o informovanosti občanů a projednávaného záměru tak jak předpokládají 

speciální pravidla hodnocení. Důležité doklady dle vydaných speciálních pravidel samotného hodnotitele 

totiž neexistují. Zneužitím pravidel, která hodnotitel vydal a následným postupem  dokonce zpochybnil i 

existenci jakéhosi  "Kodexu cti", kterým všeobecně zastřešuje hodnocení žádostí  o dotace. Včetně 

zpochybnění  celého bodového hodnocení potřebnosti projektu. Jedná se o neexistenci základních dokladů, 

bez kterých nemohlo být při hodnocení žádosti o získání dotace ani uvažováno.  

V této souvislosti si nemůžu odpustit ještě jednu poznámku související s výše uvedeným, vysvětlující 

potřebnost projektu. Jedná se o první odstavec v bodu 6 Průběh kontroly-obecné informace  a 

kontrolovaném období , vše uvedeno v Protokolu o kontrole -číslo kontroly 003247-2019/IROP. Pouze 

první věta tohoto odstavce je pravdivá a pochopitelná. Další provokativní zdůvodnění cíle projektu v tomto 

odstavci je z říše mentálně postiženého jedince. A to je prosím slušné přirovnání. 

Dále v tomto kontextu, bych se ještě rád zmínil o dopisu z 29.1.19 adresovaném opět na CRR ČR. O tomto 

opakovaném podnětu ke kontrole uvedeného projektu  se zmiňuje i paní ing. Helena Miškovičová v dopisu 

č.j. 11774/2019 z 16.5.2019. Nutno konstatovat, že většina důležitých vznesených námětů a otázek 

uvedených v  tomto dopisu nebyla vysvětlená snad s výjimkou podnětu posledního.Na základě kontroly 

bylo totiž zjištěno "podezření" na nesrovnalost  ve výši 250.812,62 vč.DPH.( možno říci ušetřených 

dotačních prostředků). Jinými slovy bylo potvrzené  podezření, že i v rámci obsahu omezené dotace  nebyly 

provedené práce, které však byly vyfakturované. A doufám si tvrdit, že v rámci kontroly byla zjištěná pouze 

některá z  výše uvedených pochybení .Doufám, že na základě možných námitek kontrolované osoby se výše 

zjištěné nesrovnalosti nezmění (nesníží) nebo dokonce se termín "podezření" nezmění na "nebyla 

zjištěná".Dle mých informací se naopak ve skutečnosti jedná o naplnění skutkové podstaty porušení 

některých paragrafů zákona č.40/2009 Sb. 

A ještě jednu, poslední poznámku. 

- Pokud kontrolní orgán ve svém širokém vytvořeném  kontrolním systému v období přípravy a realizace 

projektu a v očekávané- dostatečně správné činnosti kontroly dovolí tzv. propletení a propojení schválené 

dotace s finančními prostředky obce nemůže se jen tak lehce vzdát určité odpovědnosti při případných 
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dotazech na objasnění vzniklé situace. Jinými slovy pokud kontrolní orgán nezabezpečil prokazatelně a 

jednoznačně přesné rozdělení dotačních a obecních prostředků a dovolil a to hlavně v období realizace 

souběh prací dotovaných a nedotovaných vytvořil tím vlastně prostředí neomezených možností s reálnými 

možnostmi zneužití finančních prostředků všeho druhu, v našem případě se jedná i o  

zneužití udělené dotace z fondu EU, o veřejných omezených finančních prostředcích obce nemluvě. 

  

Náklady na kopie požadovaných dokladů i jako důchodce  rád uhradím. 

 

S pozdravem                                       

 

 

  



 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky E-mail:                             IČ: 04095316 

U nákladového nádraží 3144/4 Tel.:                    č.ú.: 236021/0710 

130 00 Praha 3 - Strašnice      ID datové schránky: mt6427q 
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Věc: Poskytnutí informace na základě žádosti dle z. 106/1999 Sb. 
 

Vážený pane , 
reaguji tímto na Vaši žádost o poskytnutí informace dle  z. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím (dále „InfZ“), kterou jsme obdrželi v pondělí 20. května 2019 prostřednictvím 
elektronické adresy Podatelny, a kterou jste směřoval na další vybrané příjemce. 
 

K Vaší žádosti, týkající se projektu CZ.06.04.59/0.0/0.0/16_038/0005467 „Cyklostezka Nerestce“,  
a k bodům, které uvádíte a o jejichž poskytnutí žádáte, uvádím následující: 
 

Přílohou Vám zasílám soupis-kopii neuznatelných (nezpůsobilých) výdajů (položek) formou 
jednotkových cen v položkovém rozpočtu dle Smlouvy o dílo z 26. 1. 2019, konkrétně dle článku  
4 Cena díla (bod 1 Vaší žádosti). 

Rovněž Vám zasílám soupis-kopii jednotkového položkového rozpočtu odpovídající objemu 
uznatelných (způsobilých) výdajů viz Protokol o kontrole str. 3 (bod 2 Vaší žádosti). 
 

K informaci, jakým způsobem se kontrolní orgán vypořádal se zjištěním, které určitě objevil během 
prováděné kontroly v rámci Obecných a specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro 
Integrované projekty CLLD, průběžné výzvy č. 53 a vazby na výzvu ŘO IROP č. 53 (uvedeno 
v Protokolu o kontrole), konkrétně se jedná o výzvu MAS Brána Písecka (bod 3 Vaší žádosti), uvádím, 
že otázku výběru projektů řeší příslušná MAS a nijak se netýká činnosti Centra pro regionální rozvoj 
České republiky. Proto v tomto bodě v souladu s §14 odst. 5 písm c. InfZ, Vaši žádost odkládám,  

a v dané věci Vám doporučuji obrátit se přímo na konkrétní MAS Brána Písecka, potažmo na Řídicí 
orgán IROP, jímž je Odbor řízení operačních programů Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 
 

 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Zdeněk Vašák 

Generální ředitel 
Přílohy 

Rozpočet předpokládané hodnoty – kompletní 
Rozpočet předpokládané hodnoty – ponížený o nezpůsobilé výdaje 

 

Na vědomí 
Ing. Rostislav Mazal 

Odbor řízení operačních programů 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

  

Č. j.: CENT  12119/2019 Vyřizuje:  Mgr. Vilém Juránek V Praze, dne 27. 05.2019 










































