
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Žádost o informace dle zákona 106/99 – R6/069 – bod 20, starší rozhodnutí a uzemní 

rozhodnutí, stavební povolení 

Vážený pane předsedo, 

na základě Vaší žádosti o informace ze dne 7. 6. 2012, která je vedena u Úřadu Regionální 

rady regionu soudržnosti Jihovýchod pod č. j.: RRJV  6636/2012, Vám k jednotlivým bodům 

Vaší žádosti sdělujeme následující: 

ad a) Regionální rada Regionu soudržnosti Jihovýchod nemá k dispozici žádné dokumenty 

vztahující se k předmětnému bodu jednání Rady města Brna. 

ad b) Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod v tuto chvíli nedisponuje požadovanými 

dokumenty a ani nemá informace, které dokumenty byly v minulosti předloženy na jednání Rady 

města Brna.  

Ad c) V příloze tohoto dopisu Vám zasíláme dokumenty vztahující se k jednotlivým projektům 

ZOO Brno následovně: 

 Projekt s názvem „Expozice orlů“  

o žádost o dotaci; 

o územní souhlas ze dne 8. 1. 2010; 

o stavební povolení ze dne 16. 8. 2010; 

o rozhodnutí o povolení vykácení ze dne 11. 8. 2010; 

o výpis z usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z5/007; 

o výpis z usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z6/003; 

o dopis o schválení projektu k financování ze dne 11. 7. 2011; 

o Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená dne 8. 11. 2011. 
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 Projekt s názvem „ZOO Brno - expozice klokanů“ 

o žádost o dotaci; 

o územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby ze dne 21. 1. 2010; 

o dopis o schválení projektu k financování ze dne 11. 7. 2011; 

o Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená dne 8. 11. 2011. 

 Projekt s názvem „Kalahari, africká vesnice Samburu“ 

o žádost o dotaci; 

o územní souhlas ze dne 15. 4. 2010; 

o stavební povolení ze dne 8. 9. 2010; 

o zřizovací listina Zoologické zahrady města Brna, příspěvkové organizace; 

o dopis o schválení projektu k financování ze dne 11. 7. 2011; 

o Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená dne 8. 11. 2011. 

 

 

Ad d) Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod nemá v tuto chvíli k dispozici žádný 

kontrolní protokol, který by posuzoval hospodárnost, účelnost a efektivnost výdajů vzešlých z 

veřejných zakázek realizovaných v rámci předmětných projektů. Kontrola hospodárnosti, 

účelnosti a efektivnosti výdajů probíhá v rámci kontroly žádosti o platby. Na základě výsledku 

kontroly žádosti o platbu je příjemci poskytnuta dotace. K dnešnímu dni nebyla v rámci 

předložených projektů předložena ze strany příjemce Úřadu Regionální rady Jihovýchod ani 

jedna žádost o platbu. 

 
S pozdravem 
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