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Předmět: FW: Výsledek šetření z podnětu ministryně Ing. Kláry Dostálové

From: [mailto: @seznam.cz]  

Sent: Monday, December 2, 2019 9:07 PM 

To:  < @crr.cz> 

Subject: Výsledek šetření z podnětu ministryně Ing. Kláry Dostálové 

 
Věc: Poskytnutí informace dle Z. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
Dobrý den, 
dle výše uvedeného Zákona žádám o poskytnutí informace k žadateli o dotaci SB BAFA  - Sociální bydlení 
SB BAFA z.s. 
    Dle odpovědi ministryně Ing. Kláry Dostálové ze dne 13.11.2019, č. j. MMR-45532/2019-26/1, 
na naší stížnost na Centrum pro reg. rozvoj, bylo mimo jiné uvedeno, že Centru bude předán k prověření 
podnět, zda  
žadatel o dotaci je v příbuzenském vztahu s majitelem objektu, neboť dle Obecných pravidel, verze 1.11 
platné v době 
podání žádosti o podporu, kapitoly 10. Způsobilé výdaje, nesmí žadatel/příjemce koupit nemovitost od 
osoby blízké. 
    Dle informací z veřejných zdrojů, jsou paní  a paní dcery pana  

 který 
je veden jako majitel budovy, a pan je zeť pana . 
    Žádám tímto o informaci, jak Centrum vyřešilo toto evidentní porušení dotačního programu spolkem 
BAFA. 
          Děkuji za informaci! 
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: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle z. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím 

 

Vážený pane  

reaguji tímto na Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), kterou jsme obdrželi v pondělí 2. prosince 2019 v 21.07 hodin 

prostřednictvím e-mailové schránky. 
 

K Vaší žádosti, týkající se projektu %9634 SB BAFA, v níž se odkazujete na dopis ministryně pro místní 
rozvoj Ing. Kláry Dostálové ze dne 13. 11. 2019, č. j. MMR-45532/2019-26/1, což byla reakce na Vaši 
stížnost na Centrum pro regionální rozvoj České republiky, a v němž se uvádí, že Centru pro 

regionální rozvoj České republiky bude předán k prověření podnět, zda žadatel o dotaci předmětného 
projektu je v příbuzenském vztahu s majitelem objektu či nikoliv, neboť, podle Obecných pravidel 
verze 1.11 platné v době podání žádosti o podporu, kapitoly 10. Způsobilé výdaje, „nesmí 
žadatel/příjemce koupit nemovitost od osoby blízké“, načež se tážete, jak Centrum pro regionální 
rozvoj České republiky vyřešilo toto evidentní porušení dotačního programu spolkem BAFA, uvádím 
následující informace: 

 

Ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky byla na základě výše zmiňovaného podnětu 
Ministerstva pro místní rozvoj České republiky zahájena kontrola s cílem ověřit veškeré uváděné 
skutečnosti. Tato kontrola v současné době stále probíhá. Centrum pro regionální rozvoj České 
republiky získává podklady nezbytné pro ověření všech uváděných skutečností. Vzhledem ke 
skutečnosti, že kontrola nebyla dosud ukončena, není možné nyní další informace související s touto 

kontrolou poskytnout. 

 

S pozdravem 

 

Ing. Zdeněk Vašák 

Generální ředitel 
 

 

 

 

Na vědomí 
Ing. Rostislav Mazal 

Odbor řízení operačních programů 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

  

 

Č. j.: CENT  28148/2019 Vyřizuje: V Praze, dne 05. 12.2019 


