JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor kancelář hejtmana
Úsek vedoucího odboru

*KUCBX00YI6QM*
KUCBX00YI6QM

U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Váš dopis zn.:
Naše č. j.:

19. 1. 2021
KUJCK 15296/2021

Sp. zn.:

KHEJ 8838/2021/kakr SO

Vyřizuje:
E-mail:

Bc. Kamila Křížová
386 720 225
krizovak@kraj-jihocesky.cz

Datum:

2. 2. 2021

Ze dne:

Telefon:

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený pane,
Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 19. 1. 2021 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 19. 1. 2021, v níž požadujete
poskytnutí následujících informací:

1) Který konkrétní úředník Krajského úřadu je zodpovědný za poskytnutí dotace Dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2019 vymezenou smlouvou pod
SD0/OEZI/2494/19 reg. č: 33-04-011/19?
2) Který konkrétní úředník (úředníci) Krajského úřadu ověřili, že byla dotace oprávněně čerpána v souladu
s platnou legislativou?
a) Pokud oprávněnost čerpání dotace ověřovali, zajímá mě kdy (datum)?
b) Pokud oprávněnost čerpání dotace ověřovali, žádám o zveřejnění všech dokumentů kde je ověření
oprávněnosti čerpání zaznamenáno (čísla jednací, dokumenty, interní zprávy).
3) Byly k poskytnutí dotace od Krajského úřadu Jihočeského kraje použity peníze z fondů Evropské unie?
4) Ve smlouvě SD0/OEZI/2494/19 reg. č: 33-04-011/19 je psáno toto:
III. Účel a charakter dotace, doba v níž má být účelu dosaženo
1. Účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu Pump bike park Blatná, dále jen
,,projekt“. Na základě poskytnuté dotace budou provedeny pouze činnosti s definovanými výstupy dle
podrobného rozpočtu projektu uvedeného v žádosti O dotaci, vyjma položky „projektová dokumentace", která
je neuznatelným výdajem.
Celkové uznatelné výdaje projektu činí 500 000 Kč.
2. Realizace projektu bude dokončena nejpozději do 30. 9. 2019. Tento termín je rovněž termínem, v němž
musí být dosaženo účelu dotace.
Byla dle bodu 2. Realizace projektu dokončena nejpozději do 30.9.2019?
(otázka je položena tak, aby odpověď byla ANO/NE, žádám o odpověď ANO, nebo NE)
5) Byla smlouva SD0/OEZI/2494/19 reg. č: 33-04-011/19 plně dodržena?
(otázka je položena tak, aby odpověď byla ANO/NE, žádám o odpověď ANO, nebo NE)

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna:
posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

IČ:
70890650
DIČ: CZ70890650

Naše č. j.: KUJCK 15296/2021

Sp. zn.: KHEJ 8838/2021/kakr SO

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
ad 1) Který konkrétní úředník Krajského úřadu je zodpovědný za poskytnutí dotace Dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2019 vymezenou smlouvou pod
SD0/OEZI/2494/19 reg. č: 33-04-011/19?
O poskytnutí dotace v uvedeném dotačním programu rozhoduje zastupitelstvo kraje. Úředníkem, který uvedený
dotační program administruje je pí Jana Janků, oddělení administrace dotačních programů.
ad 2) Který konkrétní úředník (úředníci) Krajského úřadu ověřili, že byla dotace oprávněně čerpána v souladu
s platnou legislativou?
Pí Jana Janků
a) Pokud oprávněnost čerpání dotace ověřovali, zajímá mě kdy (datum)?
O poskytnutí a tudíž čerpání dotace se rozhoduje v procesu, který má tyto fáze
-

formální hodnocení a prvotní věcná kontrola – provedla pí Janků, březen – květen 2019

hodnocení finanční a technické kvality dle kritérií uvedených v pravidlech programu – provedl odborný
garant Kancelář hejtmana (Ing. Markéta Chromá, Mgr. Jiří Gruntorád) – březen – květen 2019
Hodnotící komise – doporučuje zastupitelstvu kraje žádosti ke schválení, jednání komise proběhlo
29. 4. 2019 (protokol z jednání v příloze)
rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace (23. 6. 2019, usnesení uvedeno ve smlouvě
o poskytnutí dotace, byla Vám již zaslána)
b) Pokud oprávněnost čerpání dotace ověřovali, žádám o zveřejnění všech dokumentů kde je ověření
oprávněnosti čerpání zaznamenáno (čísla jednací, dokumenty, interní zprávy).
- Město Blatná, Závěrečná zpráva o poskytnutí dotace, doručena na krajský úřad dne 29. 7. 20219 (byla Vám
již zaslána)
ad 3) Byly k poskytnutí dotace od Krajského úřadu Jihočeského kraje použity peníze z fondů Evropské unie?
Nebyly.
ad 4) Byla dle bodu 2. Realizace projektu dokončena nejpozději do 30.9.2019?
ANO.
ad 5) Byla smlouva SD0/OEZI/2494/19 reg. č: 33-04-011/19 plně dodržena?
ANO.

S pozdravem
Mgr. Petr Soukup
vedoucí odboru

Příloha
Protokol z jednání hodnotící komise.pdf
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Dotační program Podpora cestovního ruchu
1. výzva pro rok 2018

Protokol zjednání hodnotící komise
V Českých Budějovicích dne: 29. 4. 2019

Přítomní:
Členové hodnotící komise:
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
Bc. Markéta Chromá, oddělení marketingu a cestovního ruchu
Mgr. Jiří Gruntorád, vedoucí oddělení marketingu a cestovního ruchu
Ing. Jaromír Polášek, ředitel JCCR
Jana Janků, oddělení administrace dotačních programů Jčk
Omluveni:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka kraje
JUDr. Tomeš Vytiska, člen zastupitelstva kraje
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky kraje
Mgr Petr Soukup, vedoucí KHEJ
Mgr. Jan Vodička, vedoucí odděleni administrace dotačních programů Jčk

Zapsala:
Jana Janků, oddělení administrace dotačních programů Jčk

Průběh jednání:
Dotační program Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2019, byl zveřejněn dne 25. 1. 2019 (s
termínem zahájení podávání žádostí dne 25. 2. 2019 a s termínem ukončení podávání žádostí dne 8.
3. 2019 do 12:00 hod.) s celkovou alokací 6 000 000 Kč
Do uzávěrky bylo doručeno v řádném termínu elektronicky:
- v 1. opatření 72 žádostí v celkové výši požadovaných prostředků 4 598 969,90 Kč
z toho 14 žádostí bylo stornováno z důvodu zasání žádostí pouze elektronicky - č. 1, 32, 33, 34, 35,
42, 43, 47, 49, 50, 56, 58, 68, 70;
- ve 2. opatření 20 žádostí v celkové výši požadovaných prostředků 1 087 389,80 Kč
z toho 3 žádosti byly stornovány z důvodu zaslání žádostí pouze elektronicky - č. 2, 3, 17;

- ve 3. opatření 14 žádostí v celkové výši požadovaných prostředků 7 629 090 Kč
z toho 4 žádosti byly stornovány z důvodu zaslání žádostí pouze elektronicky - č. 6, 7, 8, 12;
- ve 4. opatření 27 žádostí v celkové výši požadovaných prostředků 1 858 175 Kč
z toho 4 žádosti byly stornovány z důvodu zaslání žádostí pouze elektronicky - č. 7, 8, 25, 26; 2
žádosti byly vyřazeny jako formálně nesprávné č. 9, 20 (chyba v rozpočtu žádosti);
- v 5. opatření 7 žádostí v celkové výši požadovaných prostředků 745 690 Kč

Celkem bylo po formálním hodnocení dále hodnoceno:
- v 1. opatření 58 žádostí s požadavkem 3 444 613,90 Kč
- ve 2. opatření 17 žádostí s požadavkem 935 589,80 Kč
- ve 3. opatření 10 žádostí s požadavkem 5 169 090 Kč
- ve 4. opatření 21 žádostí s požadavkem 1 523 675 Kč
- v 5. opatření 7 žádostí s požadavkem 299 733 Kč

Hodnotící komise zasedala dne 29. 4. 2019 ve 14 hod., zvolila jako předsedu Mgr. Bc. Antonína
Kráká, člena rady kraje a individuálně zhodnotila všechny žádosti. Komise navrhuje podpořit:
- v 1. opatřeni 35 žádostí v částce 1 527 012 Kč
- ve 2. opatření 11 žádostí v částce 430 400 Kč
- ve 3. opatření 10 žádostí v částce 3 000 000 Kč
- ve 4. opatření 14 žádostí v částce 811 530 Kč
-v 5. opatření 6 žádostí v částce 231 033 Kč
Členové hodnotící komise s návrhem souhlasí.
Celkem je podpořeno 75 žádostí v celkové výši 5 999 975 Kč.
Výsledky z jednání hodnotící komise jsou uvedeny v tabulkách, jež jsou nedílnou součástí tohoto
protokolu.

Mgr. Bc. Antonín Krák
předseda hodnotící komise

