Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 20. 8. 2020 byl požadavek na sdělení výše dotace
poskytnuté obci Bystročice na rekonstrukci cesty na pozemku p. č. 391 a informace,
zda musí obec Bystročice dotaci vrátit, případně jakou částku, v případě odprodeje
4 m2 pozemku, na němž se nachází uvedená cesta.
Poskytnutá informace:
Žadateli bylo sděleno, že obci Bystročice byla na opravu cesty na pozemku p. č. 391
poskytnuta dotace ve výši 300 tis Kč, a to v rámci Programu obnovy venkova
Olomouckého kaje 2017.
Současně bylo uvedeno, že ve smlouvě o poskytnutí dotace, uzavřené mezi
Olomouckým krajem jako poskytovatelem a obcí Bystročice jako příjemcem, č.
2017/03102/OSR/DSM, je v článku II odst. 9 stanovena podmínka:
Článek II, odst. 9
Příjemce nesmí majetek pořízený z dotace, nebo jeho části, po dobu minimálně 3 let
od ukončení akce převést na jinou osobu bez písemného souhlasu poskytovatele, ani
jej bez tohoto souhlasu pronajmout jiné osobě. Dříve jej může prodat bez písemného
souhlasu poskytovatele, jen pokud výtěžek z prodeje použije na pořízení majetku
zabezpečujícího pokračování akce. Toto ustanovení se netýká majetku nabytého
příjemcem z dotace, který příjemce následně převede do vlastnictví třetí osoby
výhradně na humanitární nebo charitativní účel.
Vyúčtování dotace obec Bystročice řádně doložila dne 28. 12. 2017. S ohledem na
výše uvedenou podmínku čl. II odst. 9 smlouvy to znamená, že obec Bystročice bude
moci s pozemkem p. č. 391 volně nakládat ode dne 29. 12. 2020. Do tohoto data by
musela mít k nakládání s ním písemný souhlas Olomouckého kraje, o který by musela
požádat. O takové žádosti by následně rozhodovalo Zastupitelstvo Olomouckého
kraje.
V případě nakládání s uvedeným pozemkem bez souhlasu Olomouckého kraje před
uplynutím stanovené tříleté doby by obci Bystročice hrozil odvod za porušení
rozpočtové kázně ve výši celé poskytnuté dotace.
Informaci zpracoval:
Dne 31. 8. 2020, Mgr. Roman Mikeš, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
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