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Č.j. KUJCK 25691/2006 KHEJ
Vyřizuje: Mgr. Linda Hanzlíková
Tlf.: 386 720 225

Věc: Odpověď na žádost o informaci dle 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím

Vážený pane,
na Vaši žádost o poskytnutí informace dle 106/1999 Sb., ze dne 31.8. 2006 Vám sdělujeme
následující.
K bodu 1, Zpráva hodnotitelské komise, která posuzovala žádost ENKI, o.p.s. o poskytnutí
grantu.
K tomuto bodu Vám zasílám kopii protokolu jednání hodnotitelské komise ze dne 28.5.2004,
kopii protokolu jednání hodnotící komise z mimořádného jednání uskutečněného dne
15.6.2004, dále přílohu č.1 týkající se žádostí doporučených ke schválení ZK
K bodu 2, Smlouva o poskytnutí grantu, kterou Jihočeský kraj se společností ENKI, o.p.s.
uzavřel.
K
tomuto
bodu
Vám
zasílám
vyhotovenou
kopii
smlouvy
KUJCK/20511/2004/OREI.
K bodu 3, Vyhotovení jmenného seznamu dokladů v držení krajského úřadu.
V seznamu dokladů společnosti ENKI, o.p.s. se na Krajském úřadě Jihočeského kraje nachází
tyto dokumenty:
a) Vyplněný formulář žádosti o grant – Program na podporu zpracování dokumentace pro
žádosti do SF EU vyhlášený Krajským úřadem Jihočeského kraje, který obsahuje informace
o projektu a výši požadovaného grantu, zdůvodnění projektu, časový plán realizace projektu,
rozpočet projektu přípravy a finanční zdroje, dále informace o žadateli. Tato písemnost byla
podepsána RNDr. Janem Pokorným CSc., ředitelem ENKI o.p.s. v Třeboni dne 14.5.2004.
b) Upravený rozpočet projektu ze dne 14.7.2004 adresovaný RNDr. Janem Pokorným CSc.
na oddělení projektového řízení krajského úřadu.
c) Prohlášení o spolufinancování projektu ze dne 17.5.2004 podepsané Ing. Františkem
Hrubcem, jednatelem ENVI o.p.s., Prohlášení o spolufinancování projektu ze dne
17.5.2004 podepsané RNDr. Janem Pokorným CSc., Čestné prohlášení o bezúhonnosti ze
dne 14.5.2004 podepsané RNDr. Janem Pokorným CSc., Doklad o předběžném schválení
závazku ze dne 27.8.2004. Tento doklad je podepsán Mgr. Janem Vodičkou, vedoucím
oddělení regionálního rozvoje a evropské integrace. Kopie osvědčení o registraci, kopie
Statutu obecně prospěšné společnosti ověřená Městským úřadem v Třeboni ze dne
14.5.2005.

d) Kopie předběžného schválení navrhovaného projektu – jedná se o dokument, který byl
vyhotoven dne 30.3.2005 Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s
agenturou CzechInvest . Tento dokument je podepsán panem Tomášem Mrázem,
regionálním projektovým manažerem agentury CzechInvest.
e) Konečné vyúčtování grantu ze dne 20.6.2005 podepsané Mgr. Jiřím Trnkou, Závěrečná
zpráva k vyúčtování grantu poskytnutého z grantového programu na podporu zpracování
dokumentace pro žádosti SF EU, příprava projektů Jihočeského kraje ze dne 23.5.2005
podepsaná RNDr. Janem Pokorným ,CSc.
Ohledně Vašeho dotazu, který se týká sdělení dalších informací o subjektech vlastnících
doklady k projektu ENKI o.p..s., se mi dostalo odpovědi, že ostatní materiály musí být ve
vlastnictví společnosti CzechInvest, konkrétně pak u pana Tomáše Mráze zastávajícího v
současné době funkci ředitele odboru regionální spolupráce. Další informace o projektu ENKI
o.p.s. jsou dostupné na webových stránkách této společnosti – www-czechinvest.org,
statistika čerpání dotací. Pokud byste chtěl s panem Mrázem hovořit, zde Vám přikládám jeho
telefonní číslo: 296 342 820 nebo 724 315 035.

S pozdravem
Ing. Jaroslav Jedlička

