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V Cotkytli dne 19. 11. 2019

Rozhodnutí

Obecní úřad Cotkytle jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) rozhodl podle ust. § 15 odst. 1
InfZ ve spojení s § 2 odst. 4 InfZ ve věci žádosti ………………………………………… ze dne 12. 11. 2019 o
poskytnutí informace žadatelka požaduje:
1. Jak konkrétně, tj. po jakých položkách a v jaké jejich výši, byla vyfakturována dotace od
Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 822 308 Kč.
Výrok :
Při udělování dotací dotačními orgány – EU, ministerstva, dobrovolné spolky – je praxe taková, že
žadatel musí předložit rozpočet na požadovanou akci. Tak učinila i obec. Rozpočet zpracovaný
autorizovaným projektantem činil 1 027 886 Kč s DPH. V květnu 2017 obec obdržela rozhodnutí
Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) o přidělení dotace ve výši 822 308 Kč s DPH (předpokládanou) .

Položkový rozpočet byl následující:
Vodorovné přemístění suti na skládku 5 – 6 km
příplatek k ceně + 9000m
Uložení suti na skládku bez zhutnění
Poplatky za skládku suti
Poplatek za skládku suti- směs betonu a cihel
Poplatek za skládku suti- asfaltové pásy
Poplatek za skládku suti- dřevo
Poplatek za skládku suti- azbestocem. výrobky
Demolice budov pomocí těžké mechanizace
ostatních omítnutých,cihla+kamene na MVC,do 25%
Montáž a demonáž ohrazení
Jednotkové

95 465,12
5 025,84
5 025,84
73 288,05
2 430,00
10 117,60
4 095,00
126 400,00

4 800,00
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Vnitrostaveništní doprava suti
objektu bydlení výšky do 21 m
Vedlejší náklady 1%
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682,50
3223,30

Vše v Kč bez DPH.
Obec podala Žádost o proplacení dotace a Doklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Na
základě této žádosti přidělilo MMR upravenou skutečnou dotaci ve výši 315 135,00 Kč s DPH.
V červnu 2018 byla podána zpráva pro Závěrečné hodnocení projektu a v roce 2019 byl projekt
uzavřen.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného
vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Pardubického kraje
prostřednictvím obecního úřadu Cotkytle.

Vlastimil Jureček – starosta
Doručuje se:
1. ……………….

