
Vážená paní ministryně, 

 

jako starosta obce Dobřichov se na Vás obracím s prosbou o přezkum námi podané žádosti o dotaci 

na výstavbu mateřské školy, která byla vyřazena na základě porušení pravidel, které však nebyly jasně 

dané. 

V dubnu 2016 jsme podávali žádost o dotaci na výstavbu nové mateřské školy v naší obci Dobřichov, 

do fondu IROP, výzva č. 15 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality 

Obec s nyní skoro 800 obyvateli, se dlouhodobě potýká s kritickým stavem týkajícím se umisťování 

dětí z obce do mateřských škol. Obec vlastní MŠ nemá a okolní školky, z důvodu naplnění kapacit, 

děti z Dobřichova odmítají přijmout. 

Rodiny žijící v obci se dlouhodobě potýkají s problémem umístění dětí do mateřských škol. Část rodin 

vozí své děti do desítky kilometrů vzdálených obcí, kde se jim je podařilo umístit. Druhá část obyvatel 

tuto možnost nemá, a jsou nuceni s dětmi zůstat doma, což brání opětovnému začlenění do 

pracovního procesu. Okolní obce odmítají děti přijmout, pokud nejsou v posledním roce předškolního 

vzdělávání. 

Žádost byla výborně připravená, máme všechna potřebná povolení a převis poptávky nad nabídkou 

po místech v mateřské škole je obrovský. Studie proveditelnosti tohoto projektu je 91 stránkový 

dokument, kde je vše důkladně rozepsáno a vysvětleno.  

Žádost byla podána včas, měla všechny náležitosti, avšak byla vyřazena z důvodu, že nerespektovala 

poměr hlavních nákladů 85% a vedlejších nákladů 15%.  

Podali jsme proto žádost o přezkum vyřazení žádosti, jelikož nikde nebylo zmíněno, že projekt bude 

v případě nerespektování poměru nákladů vyřazen. Všude byla pouze informace, že výdaje nad 15% 

se stávají nezpůsobilými. 

Žádost o přezkum byla vypořádána s tím, že námitka je nedůvodná. 

Přesný text vypořádání: 

Specifická pravidla v kap. 2.2 uvádějí, že na hlavní aktivity musí být vynaloženo minimálně 85 % 

celkových způsobilých výdajů, což předložený projekt nesplňuje. 

Námitka je nedůvodná. 

V pravidlech v kapitole 2.2 je uvedeno: 

Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů 

projektu. Část výdajů na vedlejší aktivity projektu nad 15 % celkových způsobilých výdajů projektu 

je nezpůsobilá. 

Buďme prosím upřímní, doopravdy je z této informace jasně pochopitelné a na první pohled zřejmé, 

že pokud budou vedlejší náklady vyšší než 15%, bude projekt vyřazen?  

Ano, my jako obec jsme počítali s tím, že výdaje nad 15% se stávají nezpůsobilými a budou hrazeny 

z našich zdrojů. Ale v celých Obecných pravidlech, ve Specifických pravidlech, na kontaktních linkách 

CRR ani v otázkách a odpovědích na dotaceeu.cz/irop jsme se nikde nedozvěděli, že při překročení 

těchto procent bude projekt vyřazen z dalšího hodnocení. 



Sama jste dotace léta zpracovávala a řešila, stejně jako pan Mazal, ředitel odboru řízení operačních 

programů, který byl zpracovatelkou dotace kontaktován ihned, jak byl náš projekt vyřazen. Pan Mazal 

reagoval velmi vstřícně s tím, že kolegové v přezkumných komisích jsou odborníci a vědí, co dělají. 

Bohužel, kolegové se žádostí o přezkum pravděpodobně skoro nezabývali a tak byl projekt po dvou 

měsících čekání na vyjádření shozen ze stolu s tím, že námitka je nedůvodná. 

Znovu Vás tímto prosím o zhodnocení celé situace, prošetření, zda bylo doopravdy v dokumentech 

uvedeno, že projekt bude vyřazen, nebo zda je pravda někde uprostřed s tím, že z textu „Část výdajů 

na vedlejší aktivity projektu nad 15 % celkových způsobilých výdajů projektu je nezpůsobilá.“ jsme 

měli pochopit, že bude projekt vyřazen. 

 

Předem děkuji za kladné vyřízení mé žádosti 

Milan Jícha, starosta obce Dobřichov 

 

V Dobřichově, dne 19. 8. 2016 

 


