
Informace o doručené žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 
Sb. 

Informace poskytl: 10.12.2018 Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru RR 

Zveřejněno dne: 10.12.2018 

Předmět žádosti: 

Žadatelka se obrátila dne 09.12.2018 na město Rýmařov, jako příslušný povinný subjekt dle 
zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací ohledně využívání 
dotačních programů. Odpověď byla požadována formou vyplnění přiloženého dotazníku. 

Město Rýmařov, jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyhověl žádosti v plném rozsahu zasláním požadovaných 
informací (viz příloha).  

  



OBEC/MĚSTO: Rýmařov  REGION: Moravskoslezský 

 

1. Počet obyvatel obce/města?  

K 31.12.2017 se jednalo o 8.314 obyvatel. 

2. Využíváte dotace od Evropské unie z programu IROP?  

ANO 

3. Jakou máte s tímto programem zkušenost? 

V rámci uvedeného programu jsme žádali nebo průběžně žádáme o poskytnutí dotace. 
V současné době máme schválené i zamítnuté žádosti a část dotovaných projektů právě 
realizujeme. 

4. Z jakého projektu IROP jste čerpali nejvíce dotací/popř. největší částku dotace? 

K dnešnímu dni jsme nejvyšší dotaci – schválení žádosti, obdrželi v rámci výzvy „Infrastruktura 
pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“. Celková výše dotace 12.499.997,81. 
V současné chvíli probíhá realizace tohoto projektu a dotace není prozatím uzavřena. 

5. Využívali jste v předchozích letech operační program SROP nebo ROP? 

Ano, užívali program ROP. V rámci této výzvy jsme byli několikrát úspěšní. Jako jednu 
z posledních a důležitých dotací lze zmínit projekt nazvaný „Rekonstrukce autobusového nádraží 
a parkoviště před SVČ“ – dotace 100 % v celkové výši 21.868.861,72 Kč; nebo starší projekt 
nazvaný „Středisko volného času Rýmařov“, kde byla poskytnuta dotace ve výši 43.567.111 Kč. 

6. Byl pro vás přijatelnější ROP a SROP nebo IROP? 

Z hlediska úspěšnosti a výše dotace, případ. administrace žádostí a celého projektu se nám jevil 
program ROP jako přijatelnější. I systém Benefit7 byl určitě jednodušší než systém MS2014+. 

7. Kolik jste k dnešnímu datu využili peněz z dotačních projektů IROP? 

K datu 05.12.2018 bylo schváleno k poskytnutí dotace z IROP celkem 15 projektů za celkovou 
částku 88.437.260.748,70 Kč. 

8. Z jakých důvodů jste nevyužili program IROP 

a) z důvodu náročné administrativy 

b) z důvodů nepotřebnosti 

c) jiné 

Vzhledem k výše uvedenému, tato otázka zůstává bez odpovědi. 


