Předmět:

Žádost o poskytnutí informací dle Zák.č.106/1999Sb

From:
<
@seznam.cz>
Sent: Thursday, September 19, 2019 4:37 PM
To:
Subject: Žádost o poskytnutí informací dle Zák.č.106/1999Sb

Dobrý den,
Na základě Zák.č. 106/1999 SB., Vás žádám o poskytnutí těchto informací k žadateli o dotaci SB BAFA ,
"Sociální bydlení SB BAFA z.s." v městském obvodu Stará Bělá. IČO: 06525351.
1. Kolik činí celková dotace, která byla pro tento spolek odsouhlasena?
2. Ke dni 18.9.2019 měl spolek BAFA doručit pravomocné stavební povolení, aby byl vydán Právní akt.
Toto učinit nemohl z důvodů odvolání ke staveb. rozhodnutí. Předpokládám, že byla podána žádost
o prodloužení lhůty. Jaký nový termín dodání pravomoc. staveb. povolení byl stanoven?
3. Žádám o sken. kopii historie sociální práce tohoto spolku, která mu byla vydána Centrem sociálních
služeb
Ostrava za 5 a více let praxe v soc. oblasti.
Za vyřízení děkuji!
S pozdravem
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Č. j.: CENT 21452/2019

Vyřizuje:

V Praze, dne 24. 09.2019

Věc: Poskytnutí informace 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 („InfZ“), kterou jsme obdrželi ve čtvrtek 19. září prostřednictvím e-mailové komunikace.
K Vaší žádosti, týkající se informací k žadateli o dotaci SB BAFA „Sociální bydlení SB BAFA z.s.“,
uvádím následující informace:
1. Celková odsouhlasená dotace dle žádosti pro spolek SB BAFA z.s. činí 11 400 000 Kč (součtem
příspěvku Unie a Národních veřejných zdrojů). Právní akt ještě nebyl vydán.
2. Nový termín dodání pravomocného stavebního povolení byl stanoven na 20. listopadu 2021.
3. K tomuto bodu uvádím, že společnost Centrum sociálních služeb Ostrava o.p.ps poskytuje
registrované sociální služby od r. 2012, čili podmínku 5 a více let praxe v sociální oblasti
splňuje.
Vážený pane
, vezměte prosím na vědomí fakt, že tato žádost byla podána na jinou
elektronickou adresu než elektronickou adresu Podatelny, uveřejněnou na webových stránkách
Centra pro regionální rozvoj České republiky.
Ve smyslu §14 odst. 4 InfZ, tedy není Vámi zaslaný podnět žádostí o informace podle InfZ, nicméně,
při vyřízení Vašeho podnětu postupuji podle znění tohoto zákona.
S pozdravem

Ing. Zdeněk Vašák
Generální ředitel

Příloha
Prohlášení poskytovatele právních služeb
Na vědomí
Ing. Rostislav Mazal
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor řízení operačních programů, ředitel odboru
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
U nákladového nádraží 3144/4
130 00 Praha 3 - Strašnice
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