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Datum:  18. 1. 2014 

 

Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Vážený pane Kameníku, 

 

dne 14. 1. 2014 byl  Státnímu  zemědělskému  intervenčnímu fondu (dále jen SZIF, příp. Fond) 

doručen datovou schránkou dopis, ve kterém žádáte o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkajících se dotačního programu rozvoje venkova, 

opatření IV.1.2., realizace místní rozvoje strategie NUTS II Severovýchod – 11. kolo, název 

projektu „Sportovní sál Lovčice“. 

Konkrétně žádáte o poskytnutí následujících informací: 

 

- zda, popřípadě kdy byl příjemce dotace vyzván k vrácení dotace, zároveň žádáme o kopii 

takové výzvy či jiné komunikace s příjemcem dotace (s výjimkou dopisu ze dne 6.6.2013, 

č.j. SZIF/2013/0194716, sp. zn. 2013/Z6200/0001800, dopisu ze dne 03. 07. 2013, 

SZIF/2013/ 0238948 a dopisu ze dne 29. 07. 2013, sp.zn. SZIF/2013/0257155, které 

jsme již obdrželi). 

- zda a kdy neoprávněně vyplacenou dotaci vrátil, pokud dotaci dosud nevrátil, žádáme o 

informace. v jakém řízení se řízení nyní nachází a jaké konkrétní kroky Povinný subjekt 

učinil v období od září 2013 do dnešního dne. 

 

K výše uvedené žádosti o poskytnutí informací Vám sdělujeme, že v současné době je řešeno 

ustanovení opatrovníka a následně bude řízení o vrácení neoprávněně vyplacené dotace 

pokračovat v souladu se správním řádem, zákonem č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu s právními předpisy EU. Další dokumentace, mimo té, kterou uvádíte výše, 

nebyla vyhotovena. 
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elektronicky podepsáno 
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