Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

Sídlo:
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 240 600
www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu

Pracoviště:
Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary
tel.: 353 502 624
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 1. 6. 2015:
Dotaz (ve zkráceném znění) ze dne 30. 5. 2015
…
a) přílohy č. 1 a 2 smlouvy o poskytnutí dotace (žádost o poskytnutí dotace žádáme doložit vč. příloh),
b) přílohy k oznámení příjemce č. 41,
c) kopii položkového rozpočtu k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení a výběru dodavatele zpracovanou M PROJEKT,
Ing. arch. Luboš Mašek – pokud není součástí již žádaných příloh pod bodem a),
d) informaci, zda byla příjemcem dotace hlášena změna projektu týkající se lanového centra, kácení stromů z r. 2015, tj. podpěr lanového dráhy
a jejich náhrada za podpěry nové.
…
Odpověď (ve zkráceném znění) ze dne 15. 6. 2015, ve znění doplnění ze dne 19. 6. 2015:
Ad a)
Přílohu č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace (žádost o poskytnutí dotace) naleznete na
http://www.nuts2severozapad.cz/download/106_zpravy_z_chebu_II.zip.
Co se týče příloh žádosti o poskytnutí dotace, v souladu s §14 odst. 7, písm b) InfZ vám oznamujeme, že povinný subjekt prodlužuje lhůtu pro
poskytnutí informace podle §14 odstavce 5, písm. d) InfZ, a to o deset dní. Důvodem pro prodloužení lhůty je vyhledání, sběr a zpracování
objemného množství oddělených informací požadovaných ve vaší žádosti.
Přílohu č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace (seznam dokumentů, kterými je příjemce dotace povinen se řídit) naleznete na
http://www.nuts2severozapad.cz/pro-prijemce/archiv-vyzev-a-dokumentace/vyzva-c-21.
Ad b)
Přílohu k Oznámení příjemce č. 41 naleznete na http://www.nuts2severozapad.cz/download/106_zpravy_z_chebu_II.zip.
Ad c)
Položkový rozpočet k projektové dokumentaci naleznete na http://www.nuts2severozapad.cz/download/106_zpravy_z_chebu_II.zip.
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Ad d)
Příjemce podal Oznámení o změně – kácení stromů (podpěry lanového centra). Lanové centrum není součástí projektu 00806, ale kácením byly
dotčeny plochy projektu 00806. ÚRR vydal dne 23. 5. 2015 souhlas se zásahem do investice.
Na adrese http://www.nuts2severozapad.cz/download/13837_prilohy.zip naleznete požadované přílohy k žádosti o poskytnutí dotace k projektu
„Turistické využití levého břehu Ohře“:
-

01_Studii proveditelnosti
02_Doklad o právní subjektivitě žadatele
04_Doklad o prokázání vlastnických vztahů
06_Územní rozhodnutí
08_Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí
09_Doklad o partnerství
10_Doklad o zajištění finančního krytí
11_Dokumentace k zadávacímu/výběrového řízení
12_Tabulka pro výpočet finanční mezery
15_Doklad o zavedení integrovaného systému řízení

Doklady prokazující finanční zdraví žadatele (příloha č. 3 žádosti o poskytnutí dotace) lze nalézt na internetových stránkách města Chebu,
http://www.cheb.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=5091&id_dokumenty=932187.
Přílohy č. 5, 13 a 14 nebyly předloženy jako nerelevantní, přílohu č. 7 (projektovou dokumentaci) jste nepožadovali.

2/2

