JIHOČESKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD
Kancelář hejtmana
Ing. Jaroslav Jedlička, vedoucí odboru
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 291, fax: 386 354 967
e-mail: jedlicka@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz
V Českých Budějovicích dne 18.1. 2007
Č.j. KUJCK26041/2006/KHEJ
Vyřizuje: Mgr. Linda Hanzlíková
Tlf.: 386 720 225
Věc: Odpověď na informaci dle zákona 106/1999 Sb.

Vážený pane,
na Vaši stížnost ze dne 8. ledna 2007 týkající se postupu povinného subjektu v řízení spisu
č.j. KUJCK26041/2006/KHEJ Vám sdělujeme Vám sdělujeme následující.
K bodu 2) požadujete dokumenty, které byly vytvořeny před 10. říjnem 2005. Pracovní
skupina pro strategii financování Programu rozvoje navrhla ke schválení v roce 2003 celkem
15 mil. Kč.na projekt rozvoje vědecko-technologické základny v Jihočeském kraji, který byl
později rozdělen do tří samostatných projektů po 5 mil. Kč (Dobudování
vědeckotechnologického parku v Nových Hradech, jehož realizátorem byla Jihočeská
univerzita, Podnikatelský inkubátor v Českých Budějovicích , jehož realizátorem byla
Jihočeská hospodářská komora a Třeboňské inovační centrum – II. etapa realizace, jehož
realizátorem byla společnost ENKI o.p.s. Toto bylo schváleno Zastupitelstvem kraje č.
164/2005/ZK ze dne 17.5.2005. Toto schválení je zaneseno v Matici příslibů financování
evropských projektů. Do Matice příslibů financování evropských projektů se projekt může
dostat pouze na základě schválení kofinancování či předfinancování projektu Zastupitelstva
kraje, tudíž k tomuto kroku není zapotřebí překládat projektovou žádost, jako je tomu
například u operačních programů, či Akčního plánu Programu rozvoje kraje.
K tomuto bodu Vám zasílám:
kopii dokumentu vyhotoveného pro jednání Rady Jihočeského kraje dne 6.4. 2004 s názvem
„Návrh financování projektů EU“,
kopii dokumentu pro jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 22.6.2004 s názvem
„Návrh financování projektů EU“
stránku 16, a 17, pocházející ze Zápisu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne
22.6.2004
- kopii dokumentu vyhotoveného pro jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 1.3. 2005 s
názvem „Změna příslibu kofinancování projektu „Technologický mikroregion Třeboňsko
– Novohradsko
- kopii dokumentu vyhotoveného pro jednání Rady Jihočeského kraje dne 3.5.2005 s názvem
„Matice příslibů financování projektů EU“.
K bodu 3) Vám posíláme sestavený seznam soupisu faktur, výdajových poukazů a výpisu z
bankovních účtů.
Úhrada části nákladů u podprojektu Třeboňské inovační centrum – II. etapa realizace v
rámci projektu Technologický mikroregion Třeboňsko-Novohradsko ze dne 24.10.2005
Tento dokument obsahuje tyto položky:
- Výdajový poukaz ze dne 2.11.2005 vyhotovený Krajským úřadem Jihočeského kraje
- Fakturu č.8014400431 ze dne 13.10. 2006 vyhotovenou firmou Geosan group a.s.
obsahující soupis provedených prací a dodávek

Úhrada části nákladů u podprojektu Třeboňské inovační centrum – II. etapa realizace v
rámci projektu Technologický mikroregion Třeboňsko-Novohradsko ze dne 22.11.2005
Tento dokument obsahuje tyto položky
- Výdajový poukaz ze dne 29.11.2005 vyhotovený Krajským úřadem Jihočeského kraje
- Fakturu č.8014400457 ze dne 15.11. 2006 vyhotovenou firmou Geosan group a.s. obsahující
soupis provedených prací a dodávek
- výpis z účtu ČSOB za měsíc říjen 2005
Úhrada části nákladů u podprojektu TIC – II etapa realizace v rámci projektu v rámci
projektu Technologický mikroregion Třeboňsko – Novohradsko –1. část pro rok 2006 ze
dne
17.2.2006. Tento dokument obsahuje:
- Výdajový poukaz ze dne 3.3.2006 vyhotovený Krajským úřadem Jihočeského kraje
- Fakturu č.8014400509 ze dne 9.2. 2006 vyhotovenou firmou Geosan group a.s. obsahující
soupis provedených prací a dodávek
- Výpis z účtu České spořitelny za měsíc únor 2006, výpis z účtu ČSOB za měsíc leden 2006
Soupisku faktur a ostatních uznatelných nákladů a rozpis jejich úhrad za 1. etapu
projektu „TIC – II. etapa realizace“ v rámci Operačního programu Průmysl a
podnikání – Prosperita (1.4.2005 – 18.1.2006) vystavenou ENKI o.p.s.
Tato soupiska obsahuje tyto faktury:
- faktura č. 260700001 ze dne 2.1. 2006 vyhotovena M.I.P. Group a.s.
- faktura č. 003/2006 ze dne 16.1.2006 vyhotovena ABACUS – Ing. V. Hauser
- faktura č. 1360034918 ze dne 8.1. 2006 vyhotovena Eurotelem
- faktura č. FO-000028/06 ze dne 13.1.2006 vyhotovena ESNet s.r.o.
- faktura č. FO-000008/06 ze dne 13.1.2006 vyhotovena ESNet s.r.o.
- faktura č. 008/2006 ze dne 21.1.2006 vyhotovena ABACUS – Ing. V. Hauser
- faktura č. 260016 ze dne 6.1.2006 vyhotovena Ing, Zdeňkem Vítou Zeměměřické práce
- faktura č. 010/2006 ze dne 30.1.2006 vyhotovena ABACUS – Ing. V. Hauser
- faktura číslo 3000660005 ze dne 1.2.2006 vyhotovena ENVI s.r.o.
- faktura č. 20060005 ze dne 31.1.2006 vyhotovena AUDIT, DANĚ H+V s.r.o.
- faktura č. 260700078 ze dne 30.1. 2006 vyhotovena M.I.P. Group a.s.
- faktura číslo 5000660001 ze dne 1.2.2006 vyhotovena ENVI s.r.o.
Úhrada části nákladů u podprojektu Třeboňské inovační centrum – II. etapa realizace v
rámci projektu Technologický mikroregion Třeboňsko-Novohradsko – další část pro
rok 2006. ze dne 15.3.2006
Tento dokument obsahuje tyto položky:
- Výdajový poukaz ze dne (datum chybí) datum splatnosti je 5.4. 2006 vyhotovený Krajským
úřadem Jihočeského kraje
- Fakturu č.8014400520 ze dne 10.3. 2006 vyhotovenou firmou Geosan group a.s.obsahující
soupis provedených prací a dodávek
Úhrada části nákladů u podprojektu Třeboňské inovační centrum – II. etapa realizace v
rámci projektu Technologický mikroregion Třeboňsko-Novohradsko – další část pro
rok 2006. ze dne 3.5.2006
Tento dokument obsahuje tyto položky:
- Výdajový poukaz ze dne (datum chybí) datum splatnosti je 10.5. 2006 vyhotovený
Krajským úřadem Jihočeského kraje
- Fakturu č.8014400530 ze dne 12.4. 2006 vyhotovenou firmou Geosan group a.s. obsahující
soupis provedených prací a dodávek
- Výpis z účtu České spořitelny za měsíc březen a duben 2006

Úhrada části nákladů u podprojektu Třeboňské inovační centrum – II. etapa realizace v
rámci projektu Technologický mikroregion Třeboňsko-Novohradsko – další část pro
rok 2006. ze dne 3.5.2006
Tento dokument obsahuje tyto položky:
- Výdajový poukaz ze dne (datum chybí) datum splatnosti je 19.6. 2006 vyhotovený
Krajským úřadem Jihočeského kraje
- Fakturu č.8014400546 ze dne 12.5. 2006 vyhotovenou firmou Geosan group a.s. obsahující
soupis provedených prací a dodávek
- Zobrazení historie transakcí na účtu za měsíc květen 2006
- Výpis z účtu České spořitelny za měsíc květen 2006
Úhrada části nákladů u podprojektu Třeboňské inovační centrum – II. etapa realizace v
rámci projektu Technologický mikroregion Třeboňsko-Novohradsko – poslední část pro
rok 2006 ze dne 28.6.2006
Tento dokument obsahuje tyto položky:
- Výdajový poukaz ze dne (datum chybí) datum splatnosti je 10.7. 2006 vyhotovený
Krajským úřadem Jihočeského kraje
- Fakturu č.8014400556 ze dne 7.6. 2006 vyhotovenou firmou Geosan group a.s. obsahující
soupis provedených prací a dodávek
- Zobrazení historie transakcí na účtu za měsíc červen 2006
- Výpis z účtu České spořitelny za měsíc červen 2006
S pozdravem
Ing. Jaroslav Jedlička

