
 

 

 
ÚTVAR: Odbor Řídící orgán PRV 
ČÍSLO ÚTVARU: 14110 
 
VÁŠ DOPIS ZN.:   
ZE DNE:   
 
SPISOVÁ ZN.: 26RP54911/2012-14113 
NAŠE ČJ.: 12231/2013-MZE-14113 
 
VYŘIZUJE: Ing. Tereza Kadlecová 
TELEFON: 221813002 
E-MAIL: Tereza.Kadlecova@mze.cz 
ID DS:  yphaax8 
 

Oživení, o. s. 
Vážený pan 
Ing. Štěpán Rattay 
předseda sdružení 
Lublaňská 398/18 
Vinohrady 
120 00 Praha 2 

ADRESA: Těšnov 65/17, Nové Město, 117 05 Praha 1 
 
DATUM: 11. 3. 2013 
 
 
Podnět ke kontrole čerpání dotace u projektu s reg. č. 10/011/41200/007/002351  
 
 
Vážený pane předsedo, 
 

dovolte mi reagovat na Váš podnět ke kontrole čerpání dotace z Programu rozvoje 

venkova u projektu s reg. č. 10/011/41200/007/002351 žadatele MUDr. Jaromíra Janaty. 

Omlouvám se za zpoždění s odpovědí, které bylo způsobeno delším prověřováním 

administrativního postupu jak ze strany místní akční skupiny, tak ze strany Státního 

zemědělského intervenčního fondu.  

 Projekt s názvem „SPORTOVNÍ SÁL LOVČICE“ byl podán přes místní akční 

skupinu Společná CIDLINA, o.s. v hlavním opaření III.1.3 Podpora cestovního ruchu s  cílem 

obnovy vnitřní sportovní plochy. Státní zemědělský intervenční fond na místě realizace  

v červnu 2012 udělal cílenou kontrolu ex-post, jejímž závěrem bylo zjištění, že od počátku 

roku 2012 byl sál zavřen a znepřístupněn veřejnosti. Na základě tohoto zjištění, tzn. porušení 

podmínky provozování předmětu dotace po dobu udržitelnosti, měla být Státním 

zemědělským intervenčním fondem ukončena administrace, protože došlo k porušení Pravidel 

resp. Samostatné přílohy 9, opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu a Dalších podmínek, 

kde je v bodě č. 2 uvedeno, že: „Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data podpisu 

Dohody“.  

Dále došlo ke zjištění, že projekt neměl být vůbec schválen v rámci hlavního opatření 

III.1.3 Podpora cestovního ruchu, protože již v rámci administrativní kontroly žadatel  
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do projektu uvedl, že: „Podpořená investice slouží pro volnočasové aktivity (prevence proti 

kriminalitě a drogové závislosti mládeže)“, z čehož vyplývá, že projekt nenaplňuje účel 

opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu, ale odpovídá opatření III.2.1.2 Občanské vybavení 

a služby. Tím došlo k porušení Pravidel resp. Samostatné přílohy 9, opatření III.1.3 Podpora 

cestovního ruchu a Kritéria přijatelnosti č. 2, kde je uvedeno, že: „Projekt musí splňovat účel 

a rozsah příslušné Fiche a být v souladu s Pravidly IV.1.2“. 

Vážený pane předsedo, na základě výše uvedeného bylo Státnímu zemědělskému 

intervenčnímu fondu doporučeno, aby prověřovanému projektu ukončil administraci, což bylo 

také 18. 1. 2013 učiněno. 

 
S pozdravem 

 
 
 
 
 
Ing. Josef Tabery 
ředitel odboru Řídící orgán PRV 
 
v z. Ing. Lucie Krumpholcová 
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