Od:
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sobota 22. února 2020 15:23
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím

Dobrý den,
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto žádáme o informace týkající se
projektu "Modernizace ÚAN Zvonařka Brno" uvedeného rovněž zde: https://irop.mmr.cz/cs/projekty/06-1konkurenceschopne,-dostupne-a-bezpecne-region/modernizace-uan-zvonarka-brno (dále jen "Projekt"). Žádáme
tímto o následující informace, a to bez osobních údajů v rozsahu, v jakém je na základě této žádosti nelze
poskytnout, a to ve vztahu ke všem veřejným zakázkám, které byly v rámci Projektu zadány (jsou uvedeny například
zde: https://zakazky.rpa.cz/profile_display_517.html ):
•

•
•

•

poskytněte prosím rozhodnutí o poskytnutí dotace k Projektu, nebo obdobné dokumenty, a veškerá pravidla,
podmínky a zásady, které se na čerpání dotačních prostředků na Projekt vztahují, ledaže jsou veřejně
dostupné na internetu - v takovém případě nám postačuje odkaz;
poskytněte prosím pravidla upravující udržitelnost Projektu, pokud nejsou veřejně dostupná na internetu - v
takovém případě nám postačuje odkaz;
sdělte prosím dobu a podmínky udržitelnosti Projektu a v této souvislosti prosím popište, jaká omezení platí v
době trvání udržitelnosti pro případné budoucí úpravy nebo zásahy do stavby realizované na základě veřejné
zakázky ev. č. Z2019-035059 "Modernizace ÚAN Zvonařka – zhotovitel stavby" (odkaz na profil zadavatele:
https://zakazky.rpa.cz/contract_display_756.html );
prosíme o sdělení cílů a povinných výstupů Projektu a indikátorů, které je příjemce dotace povinen po dobu
udržitelnosti naplňovat a udržovat.

Požadujeme poskytnutí požadovaných podkladů v elektronické formě cestou elektronické pošty. V případě, že tato
forma nebude pro větší rozsah vhodná, preferujeme zaslání na datovém nosiči cestou obyčejné poštovní zásilky na
níže uvedenou adresu.
Údaje o žadateli:

S pozdravem
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Č. j.: CENT 4108/2020

Vyřizuje: Mgr. Vilém Juránek

V Praze, dne 26. 02.2020

Věc: Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený pane

,

reaguji tímto na Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, kterou jsme obdrželi elektronickou formou na e-mailovou adresu podatelna@crr.cz v sobotu 22.
února 2020.
K Vaší žádosti, týkající se projektu „Modernizace ÚAN Zvonařka Brno“, uvádím následující informace:


poskytněte prosím rozhodnutí o poskytnutí dotace k Projektu, nebo obdobné dokumenty,
a veškerá pravidla, podmínky a zásady, které se na čerpání dotačních prostředků na Projekt vztahují, ledaže jsou veřejně
dostupné na internetu - v takovém případě nám postačuje odkaz;

Na
veřejně
dostupných
internetových
stránkách
https://www.dotinfo.cz/,
konkrétně
https://www.dotinfo.cz/dotace/787889fa-d1c9-490d-ba72-dd0de442caf3, na záložce „Přílohy“, je k výše
uvedenému projektu uložena Žádost o podporu, Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč.
Podmínek.
Dále
na
taktéž
veřejně
dostupných
internetových
stránkách
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-50-udrzitelna-doprava-integrovane-projekty jsou k dispozici
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (dále jen „Obecná pravidla“) a Specifická pravidla pro žadatele
a příjemce (dále jen „Specifická pravidla“) vč. příloh a samotný text Výzvy. Zmíněné dokumenty obsahují
pravidla, podmínky i zásady, které se na čerpání fin. prostředků v rámci projektu vztahují.


poskytněte prosím pravidla upravující
v takovém případě nám postačuje odkaz;

udržitelnost

Projektu,

pokud

nejsou

veřejně

dostupná

na

internetu

-

Pravidla upravující udržitelnost projektu jsou definována v Obecných pravidlech (v tomto dokumentu se jedná
zejména o kap. 20 Udržitelnost) a Specifických pravidlech (v tomto dokumentu se jedná zejména o kap. 9
Udržitelnost) a taktéž v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace – viz odkaz výše.


sdělte prosím dobu a podmínky udržitelnosti Projektu a v této souvislosti prosím popište, jaká omezení platí v době trvání
udržitelnosti pro případné budoucí úpravy nebo zásahy do stavby realizované na základě veřejné zakázky ev. č. Z2019-035059
"Modernizace
ÚAN
Zvonařka
–
zhotovitel
stavby"
(odkaz
na
profil
zadavatele:
https://zakazky.rpa.cz/contract_display_756.html);

Udržitelnost je doba, po kterou příjemce musí zachovat výstupy projektu v souladu s čl. 71 Obecného nařízení.
K udržení výstupů je příjemce zavázán v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace, přičemž v tomto
dokumentu jsou také mj. definovány podmínky, které příjemce musí v době udržitelnosti plnit. Doba
udržitelnosti je stanovená na pět let od provedení poslední platby příjemci ze strany Řídicího orgánu IROP.
V případě, že v projektu nastanou v době mezi podáním žádosti o podporu a ukončením udržitelnosti změny,
má příjemce povinnost tyto změny nahlásit na Centrum pro regionální rozvoj České republiky (v případě
integrovaných projektů je povinnou přílohou žádosti o změnu i vyjádření nositele ITI) a to dříve, než je samotná
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změna realizována – tato povinnost se týká i změny ve veřejné zakázce, jako je např. dodatek s pozměněným
harmonogramem atd. Podrobněji je problematika změnového řízení uvedena v Obecných pravidlech, v kap. 16.
Změny v projektu – viz odkaz výše.


prosíme o sdělení cílů a povinných výstupů Projektu a indikátorů, které je příjemce dotace povinen po dobu udržitelnosti
naplňovat a udržovat.

Cíle projektu vč. souvisejících výstupů, resp. indikátorů jsou definovány v Rozhodnutí o poskytnutí dotace příp.
v Žádosti o podporu. Podrobnější informace k indikátorům jsou uvedeny v Příloze Specifických pravidel
č. P3_Metodické listy indikátorů_SC1.2. Povinnosti příjemce v době udržitelnosti jsou definovány v kap. 20
Obecných pravidel, resp. v kap. 9 Specifických pravidel – viz odkaz výše.
Vážený pane

, přeji Vám příjemný den.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Vašák
Generální ředitel
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