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Věc: Žádost o sdělení na základě zákona o svobodném přístupu k informacím
Na veřejném zasedání zastupitelstva MěÚ Kravaře dne 28.4.2021 byly sděleny samé
pozitivní informace o přiznaných dotacích pro město Kravaře. Vzhledem k tomu, že ve všech
případech se jedná o veřejné prostředky, dovoluji si požádat o následující informace:
1/ V jakém dotačním programu, v jaké výši a kdy bylo požádáno o investiční dotaci na výstavbu
sociálně terapeutické dílny, úplně postačí kopie žádosti.
2/ Na zasedání zastupitelstva bylo prezentováno, že žádost je schválena. Dovoluji si proto
požádat o kopii schválení žádosti.
3/ Protože nakládání s majetkem obce, ať na příjmové, či výdajové stránce, vyžaduje vždy
schválení zastupitelstvem, žádám o příslušná usnesení zastupitelstva ve věci
a/ podání žádosti o dotaci
b/ usnesení o profinancování investice a spoluúčast města na investici
d usnesení zastupitelstva o použití příslušného nemovitého majetku k realizaci investičního
záměru
4/ dále poprosím o položkové vyčíslení všech nákladů, které město s záměrem výstavby
sociálně terapeutické doposud mělo.
Jedná se o jednoduché seřazení již existujících dokumentů a proto věřím, že město dodrží
termín pro odpověď uložený zákonem.
S pozdravem

V Kravařích 19.5.2021

Město Kravaře
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Odpověď na žádost o sdělení na základě zákona o svobodném přístupu k informacím

Vážený
na základě Vaší žádosti o sdělení na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, kterou jsme
přijali dne 21. května 2021, Vám sdělujeme tyto odpovědi.
1) V jakém dotačním programu, v jaké výši a kdy bylo požádáno o investiční dotaci na výstavbu
sociálně terapeutické dílny, úplně postačí kopie žádosti?

Žádost byla podána v této výzvě Integrovaného regionálního operačního programu: 62. výzva IROP SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1.
Celkové způsobilé výdaje žádosti činí =9.273.092,98 Kč, z toho dotace činí =8.809.438,33 Kč
Žádost o podporu byla zaregistrována prostřednictvím elektronickému systému MS2014+ pro
podávání žádosti o dotace dne 26. října 2017 ve 13:40 hodin. Dokladem o podání žádosti je tzv.
depeše ze dne 26. října 2017 v čase 13:41, která je součástí systému MS2014+. Pro Vaši potřebu byl
vygenerován opis této depeše a je jako příloha součástí této odpovědi.
2) Na zasedání zastupitelstva bylo prezentováno, že žádost je schválena. Dovoluji si proto požádat
o kopii schválení žádosti?

Na zasedání zastupitelstva bylo prezentováno, že žádost je prakticky schválena, zbývá však doložit
pravomocné stavební povolení. To bude doloženo do konce měsíce srpna 2021. O definitivním
schválení žádosti Vás budeme rádi informovat. Vlastní schválení je však pouze jedním ze stavů
žádosti v elektronickém systému MS2014+, nevydává se písemně. Stejně jako v případě podání
žádosti lze vygenerovat pouze opis příslušné depeše. Písemným dokladem je až tzv. právní akt.
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3) Protože nakládání s majetkem obce, ať na příjmové, či výdajové stránce, vyžaduje vždy
schválení zastupitelstvem, žádám o příslušná usnesení zastupitelstva ve věci

a/ podání žádosti o dotaci

O podání žádosti bylo rozhodnuto na 19. zasedání ZM dne 20.9.2017. Odkaz je dostupný zde:
https://www.kravare.cz/modules/file storage/download.php?file=18b8bd98%7C774
b/ usnesení o profinancování investice a spoluúčast města na investici
c/ usneseni zastupitelstva o použití příslušného nemovitého majetku k realizaci investičního
záměru

Vámi požadovaná usnesení dle bodů b) a c) tak, jak byla Vámi formulována, neexistují. Plně je
nahrazuje toto usnesení:
https://www.kravare.cz/modules/file storage/download.php?file=18b8bd98%7C774
a dále usnesení o schválení rozpočtů města Kravaře od roku 2018:
https://www.kravare.cz/modules/file storage/download.php?file=cfe475d8%7C772
Ve schváleném investičním rozpočtu pro rok 2018 je dílna uvedena jako položka č. 7.
https://www.kravare.cz/modules/file storage/downioad.php?file=373dab4b%7C1206
Ve schváleném investičním rozpočtu pro rok 2019 je dílna uvedena jako položka č. 7.
https://www.kravare.cz/modules/file storaee/download.php?file=8eefca06%7C1520
Ve schváleném investičním rozpočtu pro rok 2020 je dílna uvedena jako položka č. 6.
https://www.kravare.cz/modules/file storage/download.php?file=85eae846%7C1586
Ve schváleném investičním rozpočtu pro rok 2021 je dílna uvedena jako položka č. 4.
4) dále poprosím o položkové vyčíslení všech nákladů, které město se záměrem výstavby sociálně
terapeutické doposud mělo.

Projektová dokumentace: =104.147,- Kč
Finanční analýza projektu: =14.520,- Kč

Dáváme Vám tyto informace a jsme s pozdravem!

O KRAVAŘE
Mgr. Bc. Lukáš Volm
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Žádost o podporu podaná
Byla podaná nová žádost o podporu projektu do IROP:
Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0006788

Datum Odeslání:

Název projektu: Sociálně terapeutická dílna
26. 10. 2017 13:41:04

Adresa odesílatele:
Zařazení odesílatele:
Vázáno na objekt:
Důležitost:
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