Od:
Odesláno:
Komu:
Kopie:
Předmět:

<
úterý 9. června 2020 13:01
podatelna@crr.cz

Příznak pro zpracování:
Stav příznaku:

Zpracovat
Dokončeno

@gmail.com>

Žádost o poskytnutí informací dle 106/1999 Sb.

Dobrý den,
obracím se na Váš úřad, Centrum pro regionální rozvoj ČR, U nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha
3, s žádostí o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. k projektu "Přístavba dvou odborných učeben
se zázemím" v obci Bukovina, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003709. Jedná se o právnickou
osobu Obec Bukovina, Bukovina 31, 67905 okr. Blansko, ICO 00532096.
Poprosila bych o dokumenty, které se vztahují ke krácení dotace, která byla udělena obci Bukovina k výše
uvedené akci. Případně i námitky, které obec Bukovina namítla proti krácení dotace. Také pokud již bylo
MMR vydáno rozhodnutí.
Vzhledem k blížícímu se veřejnému zasedání obce Bukovina, kterého se chci zúčastnit, bych Vás poprosila
o brzkou odpověď.
Děkuji
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Č. j.: CENT 9964/2020

Vyřizuje:

V Praze, dne 12.06.2020

Věc: Odložení žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážená paní
,
reaguji tímto na Vaší žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, kterou jsme obdrželi elektronickou formou v úterý 9. června 2020.
K Vaší žádosti, týkající se dokumentů, které se vztahují ke krácení dotace, která byla udělena obci
Bukovina k projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003709 „Přístavba dvou odborných učeben se
zázemím“, případně i námitek, které obec Bukovina namítla proti krácení dotace, či pokud již bylo
vydáno, rozhodnutí MMR ČR, uvádím následující:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky („Centrum“) plní ve vztahu k Integrovanému
regionálnímu operačnímu programu roli zprostředkujícího subjektu tak, jak je stanoveno ve
Veřejnoprávní smlouvě o výkonu některých úkolů Řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem
v rámci implementace Integrovaného regionálního operačního programu. Řídicím orgánem
Integrovaného regionálního operačního programu je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor řízení
operačních programů. Řídicí orgán je také jediným správcem údajů, týkajících se Integrovaného
regionálního operačního programu.
S ohledem na tuto skutečnost Centrum nemůže požadované informace poskytnout, a proto podle
§14, odst. 5 písm. c zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vaši žádost
odkládám.
Vážená paní
ve Vaší věci Vám doporučuji obrátit se na Řídicí orgán Integrovaného
regionálního operačního programu, jímž je Odbor řízení operačních programů na Ministerstvu pro
místní rozvoj ČR.
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