
 

Vážení,  

na základě vaší žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím 

vám poskytujeme vámi požadované informace.  

 

K bodu 1 sdělujeme: 

Částka 848 582,- Kč byla vyměřena Platebním výměrem č. 1/2010/FER, schválena 

Usnesením Rady městské části Praha 10 číslo 936 a usnesením Zastupitelstvem městské části 

Praha 10 číslo 21/69/2010 ze dne 02.09.2010 a uhrazena dne 07.09.2010. 

 

K bodům 2. a 3. 

Městská část jako příjemce dotace své kroky průběžně konzultovala s pracovníky odboru 

fondů EU MHMP (FEU), kteří k jednotlivým krokům neměli zásadní připomínky. Pokud 

výhrady měli, městská část je akceptovala a řídila se podle pokynů pracovníků FEU MHMP. 

Každá změna projektu byla schválena odborem FEU MHMP. Průběh realizace projektu je 

zachycen v protokolu z kontroly i  ve schválené monitorovací zprávě. 

Prostředky získané z dotace z fondů EU městská část využila dle projektové žádosti a tyto 

finanční prostředky doplnila svými vlastními prostředky současně s povinnou spoluúčastí. 

Všechny výdaje byly řádně doloženy a při zadávání veřejných zakázek byl dodržen postup dle 

platných právních předpisů a v souladu s projektovou příručkou Operačního programu Praha - 

Konkurenceschopnost v tehdy platném znění. 

Výdaje ve výši 848 582,- Kč, které jsou předmětem tohoto odvodu, nebyly odborem fondů 

EU MHMP dodatečně posouzeny jako uznatelné a tedy uhraditelné z dotačního titulu. Proto 

bylo m.č. Praha 10  uloženo je dodatečně vrátit hl.m. Praze. Stavební práce v hodnotě 

848 582,- Kč byly dodavatelem stavebních prací provedeny a následně řádně uhrazeny. Tyto 

stavební práce by byly provedeny i v případě, kdy by m.č. Praha 10  již předem věděla, že 

nebudou považovány za uznatelné náklady a musely by být uhrazeny přímo z rozpočtu m.č. 

Praha 10. 

Bohužel u tohoto projektu se v jeho průběhu několikrát vyměnil odpovědný úředník finanční 

manager odboru fondů EU MHMP, který měl projekt ve své kompetenci, a s tím se měnily i 

pohledy na schvalování změn projektu. Uložený odvod nepovažujeme za škodu ani za pokutu, 

jedná se o částečné vrácení dotace. Dle našeho názoru pracovníci m.č. Praha 10 tehdy 

postupovali v souladu s příslušnými právními předpisy a  platnou projektovou příručkou 

OPPK. 

 

K bodům 4. a 5. 

Kopii Smluv s příslušnými dodatky č.1 a č.2 a kopii Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek 

(Protokol o hodnocení nabídek) zasíláme v příloze. 

 

 

S pozdravem 

 

 

Ing. Věra Nachlingerová 

vedoucí živnostenského odboru 
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