
ŽIVÉ POMEZÍ KRUMLOVSKO – JEVIŠOVICKO, z.s. 
Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov  

+420 515230240,  office@zivepomezi.cz 
 

www.zivepomezi.cz 
 

 

V Moravském Krumlově 7. 11. 2019 

 

Vážení představitelé obcí, vážení členové, vážení aktéři z území, 

jako vedoucí pracovník odpovědný za realizaci strategie MAS musím reagovat na dopis rozeslaný 

všem obcím v územní působnosti MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. dne 4. 11. 2019. 

Dopis odeslaný spolkem Za lepší Vedrovice se snaží pošpinit obec Vedrovice a především jejího 

starostu.  Předmětem dopisu je projekt realizovaný přes MAS z Programu rozvoje venkova - v 

souvislosti s tímto projektem jsou užívány výrazy jako dotační podvod a úmyslné vyvádění dotačních 

prostředků, což je poměrně hodně silné kafe.  Musím uznat, že mě dopis velice nazvedl a dovolím si 

říci, že poškozuje dobré jméno MAS. 

Potvrzuji fakt, že Krajský úřad zrušil rozhodnutí Odboru dopravy MěÚ Moravský Krumlov vydané ke 

zmiňovanému projektu, což fakticky znamená pozastavení administrace projektu (podnět podán 

spolkem Za lepší Vedrovice). V rozhodnutí Krajského úřadu je zmíněno procesní pochybení odboru 

dopravy MěÚ Moravský Krumlov a nikde není uvedeno věcné pochybení žadatele, tedy obce 

Vedrovice. Do dnešního dne nemá MAS jediné vyjádření ze strany poskytovatele dotace, které by 

poukazovalo na porušení dotačních podmínek Programu rozvoje venkova u zmiňovaného projektu.  

Ze strany SZIF nebylo zaznamenáno pochybení při podání žádosti o dotaci na straně obce, ani při 

následné administraci ze strany MAS. Spolek poukazuje na zásadní nedostatky při realizaci projektu a 

na odlišnosti od schválené projektové dokumentace.  U projektu byla provedena kontrola fyzické 

realizace na místě. Dále nad rámec běžných kontrol proběhlo posouzení soudními znalci (vyžádáno ze 

strany SZIF na základě podnětu spolku Za lepší Vedrovice). V současné době čekáme na vyhotovení 

protokolů ze všech kontrol. Na základě komunikace s CP SZIF mám informace, že při zmíněných 

kontrolách nebyly objeveny závažné nedostatky, na které poukazuje spolek ve svém dopise.  Jsem ve 

spojení s pracovníky SZIF, kteří mě budou neprodleně informovat o dalším vývoji administrace 

projektu – informace Vám samozřejmě obratem předám. 

Na závěr dodám, že mne velice mrzí, že se něčí žabomyší války přelévají až na úroveň MAS. 

Přeji všem pěkný den 

 

Ing. Petr Krška 

manažer místní akční skupiny 

 


