Zápis
ZE ZASEDÁNÍ KONTROLNÍ KOMISE
konané dne 24. dubna 2020 8:00 hodin
v kanceláři MAS Hradecký venkov

PROGRAM ZASEDÁNÍ:
1. Úvod, zahájení zasedání
2. Projednání odvolání žadatele k žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova
3. Diskuze, různé

1. Úvod, zahájení zasedání
Zasedání Kontrolní komise zahájil Ing. Luděk Homoláč Ph.D. Nejprve konstatoval, že jsou
přítomni všichni členové (Ing. Luděk Homoláč Ph.D., Pavel Šubrt a Ing. Zdeněk Stránský).
Kontrolní komise je usnášeníschopná, zapisovatelkou je navrhnuta Jana Štěpánková,
ověřovatelem je navržen Ing. Zdeněk Stránský.
USNESENÍ KK 1:
KK MAS Hradecký venkov schvaluje program dnešního zasedání, paní Janu Štěpánkovou
zapisovatelkou zasedání, Ing. Zdeňka Stránského ověřovatelem.
HLASOVÁNÍ: PRO:

3

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

2. Projednání odvolání žadatele k žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova
Ing. Luděk Homoláč Ph.D., předseda Kontrolní komise seznámil přítomné s odvoláním, které
obdržela kancelář MAS k žádosti o dotaci z PRV, Fiche č. 8 Zemědělci, a které bylo členům
předáno zároveň s pozvánkou.
V rámci této výzvy podal pan Milan Antoš žádost o dotaci, název projektu: Stavba pro
zemědělské využití. K žádosti bylo předloženo stavební povolení označené však jako
„Přístavba a nástavba skladu nesených strojů k hospodářské části rodinného domu č.p. 44 v
obci Praskačka - místní část Sedlice“. Zároveň byla doložena projektová dokumentace
k tomuto účelu. Kancelář MAS Hradecký venkov při administrativní kontrole a kontrole
přijatelnosti konzultovala projekt se SZIF Hradec Králové. Po konzultaci se SZIF, kdy
konstatovali, že se u projektu jedná o nezpůsobilé výdaje dle Pravidel, kterými se stanovují
podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 –
2020, Operace 19.2.1., kapitola 6 Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace:
písmeno i) Dotace nelze poskytnou na: bod 15. Výdaje na objekt sloužící k umístění

(parkování) vozidel, jelikož, jak stavební povolení, spis. Zn. SZ MMHK/140261/2019
ST3/Vos, č.j. MMHK/047726/2020 ST3/Vos, ze dne 9.3.2020, vydané Magistrátem města
Hradec Králové uvádí jedná o stavbu pro umístění „parkování“ zemědělské techniky, proto
byla ukončena administrace projektu.
Z výše uvedených důvodů kancelář MAS zaslala žadateli Milanu Antoši dne 7. 4. 2020
Oznámení o ukončení administrace žádosti o dotaci z důvodu nesplnění podmínek Pravidel,
kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje
venkova na období 2014 – 2020 s tímto odůvodněním. Změna stavby měla být konzultována
se stavebním úřadem před podáním Žádosti o dotaci na MAS. Vzhledem k tomu, že
vyjádření stavebního úřadu nebylo doloženo, musíme postupovat v souladu s Pravidly,
kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje
venkova na období 2014 – 2020, Operace 19.2.1., kapitola 6 Způsobilé výdaje, ze kterých je
stanovena dotace: písmeno i) Dotace nelze poskytnou na: bod 15. Výdaje na objekt sloužící
k umístění (parkování) vozidel.
Dne 15. 4. 2020 zaslal Ing. Martin Tribula v pověření pana Milana Antoše odvolání proti
oznámení ohledně ukončení administrace předložené žádosti o dotaci.
Z výše uvedených důvodů předseda Kontrolní komise svolal dnešní zasedání. Konstatoval,
že než se bude projednávat odvolání, musí nahlásit, že ZAS Mžany a.s., jejímž je
předsedou, podávala také žádost o dotaci do PRV Fiche č. 8 Zemědělci, a proto se cítí být
ve střetu zájmů. Požádal ostatní členy o prověření, zda nejsou jako osoby podílející se na
projednání odvolání ve střetu zájmů a zároveň požádal o podepsání etického kodexu, který
je nezbytnou součástí dnešního jednání. Ing. Luděk Homoláč Ph.D. poté opustil jednací
místnost.
Jednání se ujal pan Pavel Šubrt. Po prostudování všech podkladů a v souladu s Pravidly,
rozhodli takto:
Vyjádření kontrolní komise k odvolání proti oznámení MAS Hradecký venkov ohledně
ukončení administrace předložené žádosti o dotaci pana Milana Antoše, projekt
Stavba pro zemědělské využití.
Postup MAS na ukončení administrace shledáváme jako správný.
V žádosti žadatel popsal projekt na realizaci plánovaného projektu: Stavby pro zemědělské
využití, avšak stavební povolení spis. Zn. SZ MMHK/140261/2019 ST3/Vos, č.j.
MMHK/047726/2020 ST3/Vos, ze dne 9.3.2020, vydané Magistrátem města Hradec Králové,
odbor stavební má na Přístavbu a nástavbu skladu nesených strojů k hospodářské části
rodinného domu č.p. 44 v obci Praskačka - místní část Sedlice“. Vzhledem k tomu, že
součástí žádosti je dle pravidel cituji:
1) V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak ke dni podání
Žádosti o dotaci na MAS platný a ke dni předložení přílohy na MAS pravomocný (v případě
veřejnoprávní smlouvy účinný) odpovídající správní akt stavebního úřadu (dle obecných
podmínek Pravidel, kapitola 1. „Řízení stavebního úřadu“), na jehož základě lze projekt/část
projektu realizovat – prostá kopie.

2) V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak stavebním
úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu v souladu
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy – prostá kopie (lze předložit v
listinné podobě).
a vzhledem k tomu, že nebyl předložen odpovídající správní akt stavebního úřadu, tedy ten,
který odpovídá účelu podané žádosti, považuje komise tento postup MAS jako správný,
s tím, že nelze předjímat, že v době kolaudace bude vydané a pravomocné stavební
povolení na účel uvedený v žádosti. Přičemž
Citujeme z pravidel: stavbu/část stavby, která je součástí projektu, lze užívat jen k účelu
vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v ohlášení stavby, ve veřejnoprávní
smlouvě, v certifikátu autorizovaného inspektora, ve stavebním povolení, v oznámení o
užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu, případně v souhlasu se změnou v užívání
stavby; D jinak C,
Žádost tedy není v souladu s pravidly a za těchto okolností neměla být podána.
Dodané stavební povolení je na Přístavbu a nástavbu skladu nesených strojů, a to je
v rozporu s uznatelnými výdaji této výzvy.

USNESENÍ KK 2:
KK schvaluje toto vyjádření k odvolání proti oznámení MAS Hradecký venkov ohledně
ukončení administrace předložené žádosti o dotaci pana Milana Antoše, projekt
Stavba pro zemědělské využití.
Postup MAS na ukončení administrace shledáváme jako správný.
V žádosti žadatel popsal projekt na realizaci plánovaného projektu: Stavby pro zemědělské
využití, avšak stavební povolení má na Přístavbu a nástavbu skladu nesených strojů k
hospodářské části rodinného domu č.p. 44 v obci Praskačka - místní část Sedlice“. Jedná se
o nezpůsobilé výdaje dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na
projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, Operace 19.2.1., kapitola 6
Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace: písmeno i) Dotace nelze poskytnou na:
bod 15. Výdaje na objekt sloužící k umístění (parkování) vozidel
Žádost tedy není v souladu s Pravidly a za těchto okolností neměla být podána. Neboť
stavební povolení přiložené k žádosti o dotaci je na Přístavbu a nástavbu skladu nesených
strojů, a to je v rozporu s uznatelnými výdaji této výzvy.
HLASOVÁNÍ: PRO:

2

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

3. Diskuze, různé
Předseda Kontrolní komise se po projednání bodu 2. vrátil na jednání a poděkoval členům za
vypracování vyjádření.
V diskusi nebyly vzneseny žádné body k projednání.

Jednání bylo ukončeno v 9.30 hodin

V Nechanicích dne 28. 4. 2020
Zapsala: Jana Štěpánková
Ověřil: Ing. Zdeněk Stránský

Ing. Luděk Homoláč Ph.D.
Předseda Kontrolní komise, zastupující Obec Stračov

