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Váš dopis zn. Naše č. j. Vyřizuje/kl. Datum 

         RRJV 3748/2020                11. 12. 2020 

Vážený pane magistře, 

k Vaší žádosti o informace Vám sdělujeme následující:  

Za období let 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019 byly finanční prostředky věcně určené pro 
veškeré stavební a revitalizační práce/akce na ZŠ Kamenačky z Regionálního operačního 
programu Jihovýchod vyplaceny pouze příjemci Statutární město Brno, IČ: 449 92785 v rámci 
projektu č. CZ.1.11/3.1.00/41.01692 „Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno-Židenice“.  
Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 12. 6. 2015 bylo Statutárnímu městu 
Brnu uhrazeno 2 996 196,44 Kč, a to dne 21. 6. 2016.  
V roce 2020 byla na základě provedené kontroly, která se vztahuje ke stavebním pracím na 
ZŠ Kamenačky, Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod uplatněna vůči příjemci 
finanční oprava ve výši 59 923,93 Kč. Tato částka byla na základě výzvy Statutárním městem 
Brnem vrácena zpět do rozpočtu poskytovatele dotace. 
 
Zjištění částky připadající z proplacené dotace pouze na stavební a revitalizační práce/akce 
na ZŠ Kamenačky je mimořádně rozsáhlým vyhledáním informace, za které je vyžadována 
úhrada dle písmena D) sazebníku zveřejněného zde: 
http://www.jihovychod.cz/download/informace-
poskytovani/Sazebnik_uhrad_za_poskytnuti_informace.pdf.  
D) mimořádně rozsáhlé vyhledání informací – osobní náklady za mimořádně rozsáhlé 
vyhledání informací, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 hod. a za každou 
další započatou hodinu – dle skutečných osobních nákladů konkrétního zaměstnance Kč/hod. 
 
Mimořádně rozsáhlé vyhledání informace spočívá ve zpracování dat obsažených ve fyzických 
dokumentech, které jsou součástí výše uvedeného projektu. Projekt informace ve Vámi 
požadované formě neobsahuje, a to ani v jeho papírové podobě, ani v používaných 
informačních systémech. Je tedy nutné projekt nastudovat, zjistit vztahy mezi jednotlivými 
daňovými doklady a výběrovými řízeními, a to s ohledem na předloženou soupisku faktur, a 
ručně provést přepis požadovaných hodnot a výpočty.  
Doba mimořádně rozsáhlého vyhledání informací byla vzhledem k počtu dokladů a jejich 
podrobnosti stanovena na 4 hodiny, výše úhrady činí 3x 423, 42 Kč, celkem tedy 1270 Kč.  
Náklady je možné uhradit osobně na pokladně Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti 
Jihovýchod, složenkou nebo bezhotovostně poukázáním na účet povinného subjektu č. 

2012990039/6000, variabilní symbol 3748. 
 

Poučení: 

Proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace může žadatel, který nesouhlasí s 

výší úhrady sdělené mu podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím (dále jen zákon) podat stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d) zákona, ve lhůtě do 

30 dnů od data doručení sdělení o výši úhrady.  Vzor formuláře pro stížnosti je zveřejněn zde: 

http://www.jihovychod.cz/download/informace-poskytovani/106_nove/formular-stiznosti-na-

postup-pr-vyrizovani-zadosti-o-informace.doc 
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Stížnost se podává ústně nebo písemně datovou schránkou, prostřednictvím poskytovatele 

listovních služeb nebo emailem či fyzickým předáním podatelně (elektronické podatelně) 

Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod. Pokud není ústně podaná stížnost 

ihned vyřízena, sepíše o ní osoba, která ji přijímá, písemný záznam. O vyřízení stížnosti 

rozhoduje předseda Regionální rady. 

 

 

 

 

 

Ing. Artur Zatloukal 

ředitel  

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 


