Evidenční číslo: 7113/17-SFRB
Číslo jednací: 381/17/SEPR-SFRB
Dobrý den pane Sekulo,
dle zákona č. 106/1999 Sb. se poskytují informace o výši, účelu a podmínkách poskytnutých peněžních prostředků.
Z podmínek smlouvy o dotaci, resp. podmínek příslušného vládního nařízení bylo Statutární město Zlín vyvázáno.
K poskytnutí požadované smlouvy tedy není důvod.
S pozdravem
Mgr. Iva Chorvátovičová
referentka právní sekce

Státní fond rozvoje bydlení
Vinohradská 1896/46
120 00 Praha 2
tel.: + 420 234 712 616
e-mail: chorvatovicova.iva@sfrb.cz
www.sfrb.cz
www.portalobydleni.cz
Státní fond rozvoje bydlení, IČ 70856788, tímto upozorňuje osoby, kterým je tato zpráva doručena, že tato zpráva, je pouhou
informativní zprávou a ve smyslu ustanovení § 1731 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., není návrhem ani nabídkou na
uzavření smlouvy, její změny nebo zániku, s tím, že Státní fond rozvoje bydlení uzavírá smlouvy a přijímá závazky téměř výlučně v
listinné podobě podepsané statutárním orgánem, nebo osobou k tomu pověřenou a nikoliv ve formě emailové zprávy, nebo jakkoliv
konkludentně a proto si vyhrazuje právo neuzavřít jakoukoliv smlouvu, nepřijmout jakýkoliv návrh apod., a ukončit jednání o každé
smlouvě, návrhu apod. v jakékoliv fázi až do doby, nežli dojde k podpisu smlouvy, návrhu apod. a zároveň vylučuje jakoukoliv
předsmluvní odpovědnost ve smyslu § zákoníku č. 89/2012 Sb.

From: Pavel Sekula [mailto:SekulaP@seznam.cz]
Sent: Wednesday, February 15, 2017 5:05 PM
To: Chorvátovičová Iva
Subject: RE: Dotace na výstavbu nájemního bydlení

Dobrý den paní Chorvátovičová,
součástí mé žádosti byl i požadavek na kopie dohod o zkrácení vázací lhůty. Můžete mi je poslat.
S pozdravem
Pavel Sekula
---------- Původní zpráva ---------Od: Chorvátovičová Iva <chorvatovicova.iva@sfrb.cz>
Komu: Pavel Sekula <SekulaP@seznam.cz>
Datum: 15. 2. 2017 13:09:15
Předmět: RE: Dotace na výstavbu nájemního bydlení
Vážený pane Sekulo,
na Vaši žádost ze dne 9. 2. 2016, doplněnou dne 13. 2. 2017, Vám Státní fond rozvoje bydlení sděluje následující
informace:

•
K oběma dotačním smlouvám uzavřeným podle NV č. 468/2000 Sb. byly dohody o zkrácení vázací lhůty z 20ti
na 10 let uzavřeny dne 29. 4. 2014. Od tohoto data je Statutární město Zlín vyvázáno z podmínek výše uvedeného
nařízení vlády a může byty privatizovat a nakládat s nimi dle svého uvážení.
•

Kdy bylo kontrolováno a zda Statutární město Zlín dodrželo podmínky přidělení uvedené dotace, Vám nemůžeme
sdělit, jelikož podávat tyto informace zákon o kontrole č. 255/2012 Sb. (kontrolní řád) neumožňuje – viz povinnost
mlčenlivosti § 20 zákona č. 255/2012 Sb.
Odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti můžete podat ve lhůtě do 15ti dnů od doručení tohoto
rozhodnutí přímo k ředitelce sekce právní SFRB JUDr. Vladimíře Polákové, Ph.D.
S pozdravem
Mgr. Iva Chorvátovičová
referentka právní sekce

Státní fond rozvoje bydlení
Vinohradská 1896/46
120 00 Praha 2
tel.: + 420 234 712 616
e-mail: chorvatovicova.iva@sfrb.cz
www.sfrb.cz
www.portalobydleni.cz
Státní fond rozvoje bydlení, IČ 70856788, tímto upozorňuje osoby, kterým je tato zpráva doručena, že tato zpráva, je pouhou
informativní zprávou a ve smyslu ustanovení § 1731 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., není návrhem ani nabídkou na
uzavření smlouvy, její změny nebo zániku, s tím, že Státní fond rozvoje bydlení uzavírá smlouvy a přijímá závazky téměř výlučně v
listinné podobě podepsané statutárním orgánem, nebo osobou k tomu pověřenou a nikoliv ve formě emailové zprávy, nebo jakkoliv
konkludentně a proto si vyhrazuje právo neuzavřít jakoukoliv smlouvu, nepřijmout jakýkoliv návrh apod., a ukončit jednání o každé
smlouvě, návrhu apod. v jakékoliv fázi až do doby, nežli dojde k podpisu smlouvy, návrhu apod. a zároveň vylučuje jakoukoliv
předsmluvní odpovědnost ve smyslu § zákoníku č. 89/2012 Sb.

From: Pavel Sekula [mailto:SekulaP@seznam.cz]
Sent: Monday, February 13, 2017 1:25 PM
To: Chorvátovičová Iva
Subject: RE: Dotace na výstavbu nájemního bydlení

Dobry den,
Moje datum narozeni je 25.4.1963.
S pozdravem
Pavel Sekula

---------- Původní zpráva ---------Od: Chorvátovičová Iva <chorvatovicova.iva@sfrb.cz>
Komu: SekulaP@seznam.cz <SekulaP@seznam.cz>
Datum: 13. 2. 2017 10:47:24
Předmět: RE: Dotace na výstavbu nájemního bydlení
Vážený pane Sekulo,

aby byly dodrženy všechny náležitosti Vaší žádosti o informace, jak ukládá § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím,
doplňte, prosím, Vaši žádost ještě o Vaše datum narození. Teprve poté může být Vaše žádost vyřízena.
S pozdravem
Mgr. Iva Chorvátovičová
referentka právní sekce

Státní fond rozvoje bydlení
Vinohradská 1896/46
120 00 Praha 2
tel.: + 420 234 712 616
e-mail: chorvatovicova.iva@sfrb.cz
www.sfrb.cz
www.portalobydleni.cz
Státní fond rozvoje bydlení, IČ 70856788, tímto upozorňuje osoby, kterým je tato zpráva doručena, že tato zpráva, je pouhou
informativní zprávou a ve smyslu ustanovení § 1731 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., není návrhem ani nabídkou na
uzavření smlouvy, její změny nebo zániku, s tím, že Státní fond rozvoje bydlení uzavírá smlouvy a přijímá závazky téměř výlučně v
listinné podobě podepsané statutárním orgánem, nebo osobou k tomu pověřenou a nikoliv ve formě emailové zprávy, nebo jakkoliv
konkludentně a proto si vyhrazuje právo neuzavřít jakoukoliv smlouvu, nepřijmout jakýkoliv návrh apod., a ukončit jednání o každé
smlouvě, návrhu apod. v jakékoliv fázi až do doby, nežli dojde k podpisu smlouvy, návrhu apod. a zároveň vylučuje jakoukoliv
předsmluvní odpovědnost ve smyslu § zákoníku č. 89/2012 Sb.

From: Pavel Sekula [mailto:SekulaP@seznam.cz]
Sent: Thursday, February 09, 2017 11:15 AM
To: Suchá Helena
Subject: Dotace na výstavbu nájemního bydlení

Vážená paní Suchá,
v návaznosti na náš telefonický rozhovor, bych Vás chtěl požádat o informace dle zákona č.106/99 o
svobodném přístupu k informacím.
V první fázi, abych vůbec pochopil mechanismus vyhodnocení a přiznání dotace, Vás prosím o informace,
kdy byla sepsána a podepsána dohoda o přiznání dotace ( zkrácení z 20 let na 10 let), popřípadě si tímto
žádám o kopii této dohody.
Zajímá mě také, jak a kdy bylo kontrolováno, zda Statutární město Zlín dodrželo podmínky přidělení níže
uvedené dotace. Jedná se o smlouvy č.9255910251 a č.9255920491.
Děkuji Vám za odpověď
S přátelským pozdravem
Pavel Sekula
Podlesí V 5407
760 05 Zlín

