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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane Nekolný,

dne 17. 7. 2020 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 16. 7. 2020, v níž

požadujete poskytnutí následujících informací:

1. Jakýmzpůsobem,avjakévýšibylaposkytnutadotaceSportovnímuklubuHlincovka,z.s.,sesídlem

Hlincová Hora 5, IČ 690 93 008 vrámci Dotačního programu Podpora sportu, Opatření č. 2:

Rekonstrukceaopravyzázemísportovišťreg.č.16-02-006,atonaprojektRekonstrukceaudržovací

prácenašatněsportovce.

2. Zdabylyvrámciposkytnutítétodotacepříjemcemřádněsplněnyvšechnypodmínkystanovenépro

čerpánídotace,tedyzejména,zdabyladotacevyužitavsouladuspravidlyacílemdotace.

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

Vaší žádosti jsme vyhověli a níže zasíláme Vámi požadované informace.

Ve smyslu ustanovení z. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím zasíláme vyjádření související
s poskytnutím finanční dotace spolku Sportovní klub Hlincovka, z.s. IČ: 69093008, se sídlem Hlincová Hora 5,
373 71 Hlincová Hora (dále jen spolek).

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 SDO/OEZI/383/17, reg. č. 416-02-006.

V žádosti o dotaci bylo uvedeno, že dotace bude použita na rekonstrukci a udržovací práce šatny pro
sportovce s cílem dosáhnout na stávající šatně pro sportovce podléhající zubu času stavu odpovídajícímu
aktuálním technickým, bezpečnostním a hygienickým předpisům, pro provozování rekreačního sportu
veřejností a výkonnostnímu sportu členy sportovního klubu.

K žádosti doložena pouze informace o udržovacích pracích na malé stavbě v areálu SK Hlincovka.

Období realizace projektu bylo stanoveno pravidly dotačního programu od 1. 1. 2017 do 16. 9. 2017.

Ze dne: 17. 7. 2020

Naše č. j.: KUJCK 92334/2020

Sp. zn.: KHEJ 90233/2020/kakr SO

Vyřizuje: Ing. Markéta Chromá

Telefon: 386 720 374

E-mail: chroma@kraj-jihocesky.cz

Datum: 22. 7. 2020
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Spolek zaslal závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace 6. 9. 2017, po kontrole zaslaných dokladů byla 
vyplacena dotace a tím byl projekt ukončen. 
 
Kontrola ze strany Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení administrace dotačních programů, proběhla 
na základě e-mailové žádosti p. Mgr. Aleše Fejfara, předsedy finančního výboru Obce Hlincová Hora ze dne 
19. 8. 2019. 
 
Kontrola na místě byla uskutečněna dne 28. 8. 2019 za účasti zástupců spolku. O kontrole byl sepsán protokol 
a byl podepsán oběma stranami. 
 
Touto kontrolou bylo zjištěno následující – z hlediska provedených prací jeví kontrolovaný objekt známky 
odpovídající podrobnému rozpočtu žádosti. Z hlediska účelu poskytnuté dotace neodpovídá věcnému plnění 
projektu.  
 
Krajský úřad na základě kontrolního zjištění vyzval příjemce k provedení opatření k nápravě zjištěného 
pochybení do 15. 10. 2019 – příjemce s výzvou souhlasil. Ve výzvě bylo uvedeno, že pokud nebudou 
odstraněny zjištěné nedostatky, poskytnutá dotace bude vrácena v plné výši na účet poskytovatele do termínu 
25. 10. 2019.   
 
Dne 14. 10. 2019 byla provedena opakovaná kontrola. Kontrolní skupina shledala, že byla v objektu 
provedena náprava dříve zjištěných nedostatků. Projekt tak byl realizován dle záměru uvedeného v žádosti  
o dotaci a objekt bude využíván jako místnost šatny pro sportovce. 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Mgr. Petr Soukup       
vedoucí odboru 
 
 
 


