JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor kancelář hejtmana
Úsek vedoucího odboru

*KUCBX00Y3GYZ*
KUCBX00Y3GYZ

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

9. 12. 2020
KUJCK 151905/2020

Sp. zn.:

KHEJ 147997/2020/kakr SO

Vyřizuje:
E-mail:

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

Datum:

17. 12. 2020

Ze dne:

Telefon:

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený pane,
Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 9. 12. 2020 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 7. 12. 2020, v níž požadujete
poskytnutí následujících informací:

přípisem ze dne 27. 7. 2020 (sp. zn. KHEJ90233/2020/kakr SO) jste mi k mé žádosti o poskytnutí informace
podle z. č. 106/1999 Sb. sdělili, že bylo kontrolou ze strany KÚJCK zjištěno, že poskytnutá dotace Sportovnímu
klubu Hlincovka, z.s., sídlem 2: Rekonstrukce a opravy zázemí sportovišť reg. č. 16-02-006 „z hlediska účelu
poskytnuté dotace neodpovídá věcnému plnění projektu”, když byl příjemce vyzván k provedení opatření
k nápravě zjištěného pochybení s tím, že pokud nebudou odstraněny zjištěné nedostatky, poskytnutá dotace
bude vrácena v plné výši na účet poskytovatele do termínu 25.10. 2019.
Dále jste mi k mé žádosti ze dne 6. 8. 2020 vedené pod shodnou sp. zn. zaslali protokol 0 kontrole - SK Hlincovka
ze dne 28. 8. 2019 ze kterého vyplývá, že při kontrole věcného plnění projektu bylo zjištěno, že objekt je
využíván jako kuchyňka nebo místnost pro občerstvení, nikoli šatna, když závěrem bylo konstatováno, že
příjemce dotace nedodržel zcela věcný záměr projektu uvedený v žádosti a byl vyzván k provedení opatření
k nápravě zjištěného pochybení, a to do termínu 25. 10. 2019. Dále jste mi poskytli protokol ze dne 14.10. 2020
o provedené kontrole, ze kterého vyplývá, že kontrolovaný subjekt provedl opatření k nápravě zjištěného
pochybení.
Z dokumentů, které mám ovšem k dispozici vyplývá, že záměr uvedený příjemcem dotace uvedený v žádosti
o poskytnutí informace nebyl dodržen zcela a to tak, že nedošlo k žádné rekonstrukci stávajícího objektu šaten
(mobilní buňka), ale došlo k výstavbě nového objektu bez souhlasu vlastníka pozemku (obce Hlincová Hora),
ale zároveň bez příslušného stavebního povolení (viz protokol o zahájení řízení o odstranění nelegální stavby,
č. j. MěÚ/OV/3143/2019/Ha - viz příloha). Uvedený objekt pak sloužil, jak je ostatně uvedeno i v kontrolním
zápise, jako budova občerstvení a nikoli jako šatna sportovců a tato budova dosud jako občerstvení nadále ve
sportovním areálu slouží. Objekt mobilní buňky vůbec rekonstruován nebyl a je odstaven před sportovním
areálem. Připomínám, že věcným záměrem poskytnuté dotace byla rekonstrukce a udržovací práce na malé
stavbě šatny pro sportovce SK Hlincovka.
V této souvislosti tedy žádám o poskytnutí následující informace:
1. jaká konkrétní opatření provedl příjemce dotace tak, že bylo zjištěno, že byl splněn účel poskytnuté dotace,
tedy že byly skutečně provedeny udržovací práce na (již existující) stavbě šaten a že je nadále tato budova
užívána jako šatna pro sportovce (neboť to ze zaslaného protokolu nevyplývá)
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2. proč nebyla dotace vrácena, když bylo zcela jasně zjištěno, že dotační podmínky byly porušeny a to způsobem,
který z povahy věci nemohl být napraven a ani napraven nebyl,
3. zda byl ze strany poskytovatele dotace v této souvislosti dán podnět k prošetření případného zneužití dotace
orgánům činným v trestním řízení
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2017, opatření č. 2
Rekonstrukce a opravy zázemí sportovišť požádal spolek žádostí ze dne 9. 1. 2017 o poskytnutí dotace na
realizaci projektu „Rekonstrukce a udržovací práce na šatně pro sportovce“. Usnesením zastupitelstva
Jihočeského kraje č. 104/2017/ZK-4 ze dne 23. 3. 2017, byla spolku poskytnuta na realizaci uvedeného projektu
dotace ve výši 50 000 Kč. A uzavřena smlouva č. SDO/OEZI/383/17, reg. č. 416-02-006.
Odpověď na informaci bodu č. 1) V žádosti o dotaci je v části „Stručný obsah projektu, záměr projektu,
zdůvodnění projektu“ krom jiného uvedeno, že stavebně bude zabezpečen prostor ve výměře 25 m², bude
zřízena základní betonová deska, zdi zpevněny cihlou šíře 25 cm, střecha provedena trapézovým plechem….
Objekt bude stavebně spojen se sprchami a sociálním zařízením. Tomu odpovídal i Podrobný rozpočet projektu
uvedený v žádosti.
Na základě podnětu obce Hlincova Hora (žádost ze dne 19. 8. 2019) byla dne 28.8.2019 provedena kontrola
realizace projektu. Kontrolou bylo zjištěno, že realizace a udržovací práce proběhly v souladu se žádostí o dotaci,
ale objekt nesloužil pouze jako šatna pro sportovce a tím nesplňoval účel dotace.
Příjemce dotace byl vyzván k provedení nápravy zjištěného pochybení do 15.10.2019.
Dne 14.10.2019 byla provedena kontrola provedení nápravy předešlé kontroly ze dne 28.8.2019. Kontrolou bylo
zjištěno, že byla provedena náprava v objektu dle žádosti a prostor slouží k uvedenému účelu – je využíván jako
místnost šatny (uvedeno v protokolu ze dne 14.10.2019 bod 2. Kontrolní zjištění včetně doporučení).
Odpověď na informaci bodu č. 2) Na základě provedené nápravy zjištěného pochybení věcného záměru projektu
byl projekt v souladu se sml. č. SDO/OEZI/383/17 ze dne 29.03.2017 a proto nebyl důvod k vrácení dotace.
Odpověď na informaci bodu č. 3) Ze strany poskytovatele dotace nebyl dán podnět k prošetření případného
zneužití dotace orgánům činným v trestním řízení.
S pozdravem

Mgr. Petr Soukup
vedoucí odboru
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