Často kladné otázky k výzvě IOP a zřízení Czech POINTu:
(vybrané dotazy zaslané z ORP na KrÚ – zodpovězeno pracovníky EGONcentra MV ČR ke
dni 10.3.2009)
Otázka: Měla bych dotaz na umístění CzechPOINT pracoviště. Pokud obec nemá možnost
respektive podmínky na umístění Czechpointu na adrese Obecního úřadu, je možné, aby ho
umístili na adresu trvalého bydliště soukromé osoby s tím, že by byl CzechPOINT
dostupný v úřední či jiné hodiny předem definované?
Odpověď: Tato možnost tu je, ale pouze v případě, že jsou splněny tyto podmínky:
•
starosta vykonává pravidelně tento úřad v trvalém bydlišti,
•
přístup na využití Czech POINTu je ve stanovených úředních hodinách.

Otázka: Je možné při upgrade pracoviště CzechPOINT pořídit multifunkční kopírku A3 v
ceně vyšší jak 40 tisíc Kč s tím, že obec si doplatí??? Podle sdělení naší účetní je pořízení
zařízení /multifunkce/ nad 40 tis. Kč již považováno za investici a dotace na CzechPOINT je
neinvestiční dotace. Je tato operace možná, neradi bychom porušili pravidla - podmínky
dotačního titulu a rozpočtovou kázeň.
Odpověď: Pravdu má Vaše paní účetní. Proto nedoporučujeme nakupovat dražší zařízení
přes 40 000,- Kč, protože by to skutečně byla investice a jako taková by nebyla uznatelným
výdajem.
Otázka: Jakým způsobem mají obce prokazovat úhradu konektivity? V příručce žadatele
se uvádí, že v případě doručení žádosti do 31.3.2009 budou finanční prostředky ve prospěch
účtu žadatele odeslány do 30.4.2009 a vyúčtování je žadatel povinen provést do 15.6.2009.
Dle dříve zaslané odpovědi z MV ČR se bude úhrada konektivity ročního připojení na
internet prokazovat samostatnou fakturou od poskytovatele služby. Uznatelnost nákladů na
připojení je od 1.12.2008 dvanáct měsíců, tzn. do 30.11.2009. Nyní vyvstává otázka – mají-li
obce vyúčtování provést v červnu, jak mají prokazovat úhradu ročního připojení??? Vím, že
je možné si službu „předplatit“ formou paušálu nebo záloh, ale jak mají obce postupovat,
když po uplynutí oněch dvanácti měsíců zjistí, že skutečné náklady byly nižší / vyšší než
příslušná částka? Týká se to spíše případu, kdy náklady budou nižší, v případě vyšších si
žadatel uhradí přeplatek ze svého. Jak postupovat v případě, že poskytovatel neumí jiné než
měsíční faktury?
Odpověď: V případě, že budou náklady nižší, bude zbylá částka dotace vrácena, opačný
případ jste již zodpověděla sama. Co se týká této problematiky, tak má být na dohodě
s dodavatelem, aby Vám vystavil fakturu na rok v rozmezí, které již bylo zmíněno. Je však
řada otázek, které se zrovna s touto problematikou dořešují s OSF (včetně zmíněných
měsíčních faktur).
Otázka: Prosím o upřesnění – opravdu v souladu s příručkou budou všichni žadatelé, kteří
nesplní na sto procent formální stránku podání žádostí, osloveni a vyzvání, aby do 10 dnů
dodali chybějící náležitosti? Co když se bude jednat např. o podpis jednoho dokumentu nebo
chybějící seznam příloh?
Odpověď: Je třeba, aby byly všechny náležitosti žádosti jak faktické, tak i formální
v pořádku, proto jak již uvádíte, budou tyto obce osloveny a řádně poučeny. Jinak se nám
konečně podařilo ve spolupráci s Odborem strukturálních fondů, aby byla na našich

webových stránkách vyvěšena vzorová žádost, což by mělo řadu věcí ozřejmit. Co se týče
chybějícího seznamu příloh, tak ten nikdy nebyl, z čehož vychází, že jej není nutno dokládat.

