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Věc: Žádost o poskytnutí informace podle zákona 
k informacím  

 
Vážený pane inženýre, 
ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ,,ministerstvo“) obdrželo 
podání, kterým ve smyslu InfZ žádáte o informace týkající se podn
OPPS SR-ČR s názvem Př
20.12.2011. 
 
K Vašemu dotazu ministerstvo uvádí násled
 
veřejnosprávní kontrola na míst
během veřejnosprávní kontroly na míst
v tomto programu funkci tzv. Národního orgánu (dál
postupu příjemce dotace př
dotace při realizaci projektu a p
státního rozpočtu ČR dospě
nezbytně nutný pro naplně
sytému pro zabezpečenou hlasovou komunikaci
 
Dle filosofie operačních progr
aktivity na druhé straně programu, v
skutečnosti, že na slovenské stran
plnění jako v případě českého vedoucího partnera, 
Řídící orgán OPPS SR-Č
(dále jen ŘO). Dále byl Ř
nezpůsobilých výdajů. V sou
jeho realizaci. Ministerstvo pro místní rozvoj
  
Z tohoto důvodu nebyla veř
stane, ministerstvo Vás bude o této s
 

S přáním pěkného dne 
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c: Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p

ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ,,ministerstvo“) obdrželo dne 24.
podání, kterým ve smyslu InfZ žádáte o informace týkající se podnětu ke kontrole projektu 

názvem Přeshraniční spolupráce v regionu Frýdlantsko – 

Vašemu dotazu ministerstvo uvádí následující informace: 

ejnosprávní kontrola na místě byla zahájena dne 7. 12. 2011. Na základě
ejnosprávní kontroly na místě přistoupilo ministerstvo pro místní rozvoj, které plní 

tomto programu funkci tzv. Národního orgánu (dále jen NO), k podrobnému prov
íjemce dotace při realizaci výše zmíněného projektu. Při prověř

i realizaci projektu a při posouzení hospodárnosti zacházení s
ČR dospěl NO k závěru, že část výdajů projektu byla vynaložena nad rámec 

 nutný pro naplnění cílů tohoto projektu a proto tato část výdajů, která se týká po
čenou hlasovou komunikaci, není způsobilá k refundaci. 

čních programů přeshraniční spolupráce jsou v projektu realizovány také
ě programu, v tomto případě ve Slovenské republice. Vzhledem ke 

nosti, že na slovenské straně proběhlo výběrové řízení na dodávku obdobného p
ě českého vedoucího partnera, ministerstvo informovalo

ČR, kterým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
. Dále byl ŘO požádán o vyjádření k navrhovanému krácení nov

současné době ŘO prověřuje postup slovenských partner
. Ministerstvo pro místní rozvoj čeká na výsledek tohoto prověř

vodu nebyla veřejnosprávní kontrola na místě dosud ukonč
bude o této skutečnosti neprodleně informovat. 

ěkného dne        
ředitelka odboru komunikace
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. 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu 

dne 24. dubna 2012 Vaše 
ětu ke kontrole projektu 

 Horné Kysuce ze dne 

 byla zahájena dne 7. 12. 2011. Na základě zjištění učiněných 
inisterstvo pro místní rozvoj, které plní 

podrobnému prověřování 
ř ěření postupů příjemce 

i posouzení hospodárnosti zacházení s prostředky EU a 
 projektu byla vynaložena nad rámec 

ů, která se týká pořízení 
sobilá k refundaci.  

projektu realizovány také  
 ve Slovenské republice. Vzhledem ke 

ízení na dodávku obdobného předmětu 
ministerstvo informovalo o celé záležitosti 

R, kterým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
navrhovanému krácení nově zjištěných 

uje postup slovenských partnerů projektu při 
eká na výsledek tohoto prověřování. 

 dosud ukončena. Jakmile se tak 
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