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Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy jako výkonný orgán Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Čechy, která je povinným subjektem dle § 2 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 4a odst. 2
písm. a) citovaného zákona vyhovuje žádosti paní
, obdržené téhož dne, ve které žadatelka žádá
o informaci, „v jakých případech konkrétně jste po zaslání výzvy k dobrovolnému vrácení dotace obdrželi
žádost o prodloužení lhůty k dobrovolnému vrácení dotace. Zároveň žádám u každého z případů o
informaci, jak na žádost o prodloužení lhůty váš úřad reagoval – zdali jí nevyhověl/vyhověl, případně jak
lhůtu prodloužil a z jakého důvodu.“
Dle našich zjištění Úřad obdržel tyto žádostí o prodloužení lhůty pro vrácení dotace:
1) Projekt: Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo (CZ.1.15/2.1.00/04.00095)
Příjemce: právní nástupce příjemce dotace, IMOBA a.s.
Důvod: vytvoření dostatečného časového prostoru pro dojednání dohody k vrácení dotace
2) Projekt: Modernizace přístrojového vybavení Nemocnice Slaný (CZ.1.15/3.2.00/33.00704)
Příjemce: Město Slaný
Důvod: projednání vrácení dotace na jednání zastupitelstva města
3) Projekt: Výstavba penzionu U zchudlých šlechtičen (CZ1.15/2.1.00/55.01119)
Příjemce: Zelená Bohdaneč s.r.o., rozložení poměrně velké částky do měsíčních
Důvod: dojednání splátkového kalendáře
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4) Projekty na rekonstrukci komunikací na území Středočeského kraje (podezření na pochybení
v jedné rámcové smlouvě)
Příjemce: Středočeský kraj
Důvod: projednání vrácení dotace na radě kraje
Úřad Regionální rady ve všech výše uvedených případech po posouzení důvodů uvedených v žádostech
příjemcům dotace vyhověl a lhůtu pro vrácení dotace přiměřeně prodloužil.
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