
Vážený pane Pavelko,  
 

na základě Vaší žádosti o písemné sdělení důvodů, proč byla Městu Svitavy vrácena žádost 
o dotaci na Regeneraci sídlišť 2016 k doplnění povinných náležitostí, Vám sděluji následující: 
Město Svitavy podalo žádost o dotaci rámci podprogramu Regenerace sídlišť 13. 1. 2016. V průběhu 
kontroly žádostí a povinných náležitostí žádosti bylo zjištěno, že město Svitavy nedodalo: 
- Doklad o schválení projektu (studie anebo aktualizované části studie) pro rok 2016 
zastupitelstvem obce. Zaslané usnesení zastupitelstva, schvaluje podání žádosti, ale neschvaluje 
Projekt regenerace sídliště. (doklad č. 3  Metodického pokynu pro rok 2016, který naleznete ZDE ) 
- Platný doklad o územním rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu v platném znění, tj. s nabitím právní moci (doklad č. 5 Metodického pokynu)  
- Platný doklad o povolení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu v platném znění, tj. s nabitím právní moci (doklad č. 6 Metodického pokynu) 
- Doklad o dofinancování akce. Originál anebo ověřená kopie usnesení zastupitelstva, anebo 
schválený rozpočet. (doklad č. 8 Metodického pokynu) 
- Doklad potvrzený příslušným vodoprávním úřadem o tom, že pozemky – tj. vyjmenované 
parcely, na kterých bude provedena regenerace sídliště, neleží v záplavovém území. (doklad č. 10 
Metodického pokynu). Na potvrzení, které Město Svitavy zaslalo, bylo uvedeno, že pozemky neleží 
mimo záplavové území. 
 
Dne 8. 2. 2016 požádalo Ministerstvo pro místní rozvoj Město Svitavy o doplnění výše uvedených 
povinných náležitostí do 10 pracovních dnů ode dne výzvy. Město Svitavy požádalo o prodloužení 
termínu k doplnění chybějících povinných náležitostí žádosti do 26. 2. 2016. 
Všechny doplňující povinné náležitosti byly doloženy do uvedeného termínu a žádost tak byla 
postoupena do dalšího hodnocení (hodnocení přijatelnosti a kvality zpracování Projektu). 
 
Doklad o schválení projektu, doklad o dofinancování akce a platné doklady o povolení stavby jsou 
povinnými přílohami dotace podle znění podprogramu Regenerace sídlišť 2016, oddíl 6 – Základní 
náležitosti pro poskytnutí dotace a specifikovány v Metodickém pokynu k podprogramu. Tyto 
doklady jsou povinnými přílohami žádosti o dotaci už několik let.  
 
Město Svitavy žádalo o dotaci na Regeneraci sídlišť již v roku 2013 a všechny povinné doklady dodalo, 
včetně dokladu o schválení projektu a dokladu o dofinancování akce. Tyto doklady můžete dohledat 
na  https://www.dotinfo.cz/ kde jsou zveřejněny všechny doklady úspěšných akcí. V tomto případě se 
jednalo o akci s evidenčním číslem 117D512003488, kde v přílohách akce naleznete předmětné 
doklady (http://www.dotinfo.cz/dotace/38cdcb8a-4cd8-4428-9ec4-688ea6b41c64). 
 
Mgr. Bausová, která nastoupila za Mgr. Krásnou, se velmi rychle a kvalitně zapracovala.  Jako její 
přímá nadřízená se musím ohradit proti tvrzení, které zaznělo na zasedání zastupitelstva dne 
25. 2. 2016. Nejedná se o přísnější pohled Mgr. Bausové, ale o nekvalitně připravenou žádost. Důkaz 
toho, že tato podmínka nebyla pro letošní rok nově zavedená, ale naopak byl rozšířen počet možností 
jejího doložení je dohledatelné porovnáním metodického pokynu z roku 2013 a 2016 (metodický 
pokyn pro rok 2013, který naleznete ZDE).  Skutečnost, že v minulosti město Svitavy tento doklad 
doložilo, je dohledatelná na www.dotinfo.cz (viz předcházející odstavec).   
 
Je nám líto, že ve vedení obce máte uvedené neshody. Jedním z důvodů, proč požadujeme doklad 
o schválení projektu a doklad o dofinancování akce schválený zastupitelstvem obce, je právě 
dostatečná informovanost všech zainteresovaných účastníku žádosti o dotaci.   
 
V případě nejasností se neváhejte na mne kdykoliv obrátit. 
 
Hana Pejpalová  
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