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Vyřizuje:  Dana Hradecká

Datum: 13.12.2021

Číslo jednací: 2184/2021/OU/DHr

Spisová značka: 2142/2021/OU/DHr

Vaše značka: -

Vážená paní
Jana Křížová 
Na Podkovách 238
251 62  Svojetice

Věc: Odpověď na žádost o informace dle zákona č.106/1999 Sb. O svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážená paní Křížová,
na základě Vámi podané žádosti o informace, kterou obecní úřad obdržel dne 5. 12. 2021
Vám sdělujeme následující:

Zpracování žádostí o dotace:

1. V roce 2019 – 2021 bylo celkem vypracováno a podáno 13 žádostí o dotace. Z celkové 
počtu podaných žádostí vypracovala firma LK Advistory pouze 4 žádosti o dotace. 
Firma je vybrána na základě poptávky.

2. Firma LK Advistory při zpracování žádosti o dotaci na akci „Výstavba chodníků v obci 
Svojetice v komunikaci Choceradská“ nepochybila.  Z důvodu zdlouhavého procesu 
schvalovacího řízení v Říčanech na stavbu chodníku (covidová opatření) nebylo včas 
vydáno stavební povolení. Podaný projekt nebyl zařazen mezi doporučené projekty 
k dotaci, a to z důvodu, že žádost o příspěvek neobsahovala ke dni podání (tj. do 29. 1. 
2021) povinnou přílohu tj. příslušné stavební povolení. Stavební povolení bylo na Fond 
doloženo dodatečně dne 2. 3. 2021 (ale bez nabytí právní moci, právní moc nabyla dne 
6. 4. 2021). Komise SFDI neakceptovala dodatečné doložení stavebního povolení a tím 
obec nesplnila podmínky dotace.  

3. Žádost o dotaci na akci „Výstavba chodníků v obci Svojetice v komunikaci 
Choceradská“ se bude v roce 2022 podávat opakovaně. V případě přiznání dotace se 
předpokládá zahájení stavby v 2. pol. 2022 -2023.
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4. Otázku „Proč mají okolní obce vybudované chodníky“ směřujte prosím přímo na tyto 
obce. Obec Svojetice nedisponuje příslušnými podrobnostmi o těchto stavbách.

S pozdravem

Dana Hradecká
pověřený úředník
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