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Pan
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Poskytnutí informací podle ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městský úřad Blatná, odbor správní a živnostenský úřad, jako orgán povinného subjektu
(dále jen „povinný subjekt“), podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném
přístupu k informacím“), poskytuje na základě žádosti XXXXX (dále jen „žadatel“) o
poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím ze dne 18.08.2020,
vedené pod č. j. MUBL 12009/2020, které jsou uvedeny v bodech 1 až 5:
Dne 17. 7. 2019 podepsalo Město Blatná rukou starostky Smlouvu o poskytnutí dotace
označenou SDO/OEZI/2429/19 reg. č. 33-04-011/19 u Krajského úřadu vedené pod
značkou KUJCP01M301J ohledně dotace na Pump bike Park Blatná.
Část žádosti o poskytnutí informací byla odmítnuta rozhodnutím povinného subjektu
sp. zn. MUBL 12009/2020/OSŽU/5, čj. MUBL 12698/2020 dne 31.08.2020 a odeslána
žadateli současně (písemně) s poskytnutím informací (elektronicky).
K jednotlivým bodům sdělujeme následující:
1. Splnilo a plní obec všechny ustanovení této smlouvy?
Poskytnutí informací: Město splnilo a plní všechny podmínky dané smlouvou.
2. V článku smlouvy VI. Podmínky užití dotace stojí, že příjemce si vede k projektu
oddělenou účetní evidenci. Žádám o její zveřejnění.
Poskytnutí informací: Příloha č. 1.
3. V článku smlouvy VII. Vyúčtování a vypořádání dotace stojí: "nejpozději do 15. 10.
2019 vyúčtování (celkové/průběžné) realizace projektu formou soupisu účetních
dokladů souvisejících s realizací projektu s uvedením výše částky a účelu plateb
u jednotlivých dokladů a doložením fotokopií těchto dokladů. Zároveň na předepsaném
formuláři a dle Pravidel pro žadatele k tomuto dotačnímu programu předloží
Závěrečnou zprávu." Žádám o kopii těchto dokumentů, které úřad, pokud neporušil
dotační podmínky smlouvy, musel zaslat do 15. 10. 2019 poskytovateli dotace.
Poskytnutí informací: Příloha č. 2 (v anonymizované podobě).

4. Žádám o všechny smlouvy, objednávky, faktury vztahující se k projektu Pump bike
Park Blatná na Kátlperku, které obec podepsala s jinými subjekty od počátku stavby,
až do dnešního dne. A to i ty, které byly realizovány s organizacemi zřizovanými obcí.
Poskytnutí informací: Příloha č. 3 (smlouva o poskytnutí dotace). Ostatní požadované
dokumenty jsou součástí přílohy č. 2 tohoto poskytnutí informací (v anonymizované
podobě).
5. Proč paní ing. Hana Valachová 15. 7. 2020 v dokumentu pod značkou MUBL
9763/2020/OSŽU/3 na žádost o informace neposkytla informace vztahující se k výše
uvedené dotaci?
Otázka: 4) Žádám o poskytnutí veškeré dokumentace k Pump parku na Kátlperku:
e) Všechny dokumenty týkající se žádosti o dotaci na Pump park
Vadná, neúplná, odpověď viz zde: https://www.mesto-blatna.cz/e_download.php?file=
data/editor/961cs_3.pdf&original=P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%203.pdf
Poskytnutí informace: Na dotačním pracovišti Odboru majetku a investic MěÚ Blatná
evidují zvlášť dokumenty k podání žádosti o dotaci, zvlášť doklady z realizace a zvlášť
doklady k vyúčtování akce. K Vaší otázce 4) bodu e) byla poskytnuta veškerá
dokumentace týkající se žádosti o dotaci.

S pozdravem

Ing. Hana Valachová v. r.
vedoucí odboru správního a živnostenského úřadu

Přílohy:
č. 1
č. 2 (v anonymizované podobě)
č. 3

