Č. j.: MPSV-2020/102998
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím týkající se projektů OPZ
Dotaz ze dne 21. 5. 2020

Odpověď
… Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) dne 21. 5. 2020 obdrželo
Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZSPI“), ve které
žádáte o informace ve věci projektů:
Název žadatele/příjemce

Registrační číslo projektu

Název projektu

LEADER ACADEMY o.p.s. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006144 KROK ZA
KROKEM
LEADER ACADEMY o.p.s. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006293 (NE)POVALEČ
LEADER ACADEMY o.p.s. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003057 STEJNÉ ŠANCE
VŠEM
Nadace Valeč v Čechách CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009091 Chci pracovat a
žít
Konkrétně u každého projektu žádáte o sdělení:
1) jmen všech zaměstnanců hrazených z projektu v realizačním týmu
(jde o osoby, jejichž mzda je hrazená z veřejných prostředků, proto je možné
poskytnout jejich jméno, a to mimo jiné s odkazem na § 8b odst. 1 zákona č.
106/1999 Sb.),
2) názvů všech zaměstnavatelů, u kterých byla realizovaná tzv. tréninková pracovní
místa,
3) za jaké prostory, v jaké výši a komu je hrazen pronájem za prostory v obci Valeč
v rámci projektu,
4) zda, případně v jaké výši a za co je v rámci projektu žadateli propláceno jakékoliv
plnění od následujících subjektů: Nadace Valeč v Čechách, IČO 26322552; JOB
ASISTENT s.r.o., IČO 25457080; Doupovské hory, s.r.o., IČO 04435630; PROZAM,
z. s., IČO 07891725; Kavárna U muzea, s.r.o., IČO 04457714., a to s výjimkou
projektu Chci pracovat a žít, kde na místo subjektu Nadace Valeč v Čechách, žádáte
o danou informaci u subjektu LEADER ACADEMY, o.p.s., IČO 29122970.
Dopisem ze dne 3. 6. 2020, č. j. MPSV-2020/102998-331/1, Vám bylo zasláno
Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací k bodům 2), 3) a 4) podle § 17
odst. 3 ZSPI ve výši 470,- Kč. Dopisem ze dne 4. 6. 2020, zaregistrovaným pod
č. j. MPSV-2020/114922 jste oznámila, že úhrada byla provedena. Dne 8. 6. 2020
byla účtárnou MPSV úhrada potvrzena.

Níže uvádíme požadované informace k bodům 2), 3) a 4) žádosti – jsou modře
vepsány ke každému z projektů.
Krok za krokem
Název
Název
Registrační číslo projektu
žadatele/příjemce
projektu
LEADER
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006144 KROK ZA
ACADEMY o.p.s.
KROKEM
2) Názvy všech zaměstnavatelů, u kterých byla realizovaná tzv. tréninková
pracovní místa.
Kavárna U muzea, s. r. o.;
MAS Vladař, o. p. s.;
LEADER ACADEMY, o. p. s.;
Antonín Slepička;
Lesy – Wolf, s. r. o.;
Doupovské hory, s. r. o.;
Eliška Wanieková;
INDUSTRY WOOD, s. r. o.;
FALC – KV, s. r. o.
3) Prostory, v jaké výši a komu je hrazen pronájem za prostory v obci Valeč
v rámci projektu.
Pronájem RESTART centra Valeč, dodavatel Kavárna U muzea, s.r.o.,
měsíčně 4.500,- Kč. Součet vyplacených pronájmů ve Valči je 103.500,- Kč.
4) Zda, případně v jaké výši a za co je v rámci projektu žadateli propláceno
jakékoliv plnění od následujících subjektů:
a. Nadace Valeč v Čechách IČO 26322552
b. JOB ASISTENT, s.r.o., IČO 25457080
c. Doupovské hory, s.r.o., IČO 04435630
d. PROZAM, z.s., IČO 07891725
e. Kavárna U muzea, s.r.o., IČO 04457714
Doupovské hory, s.r.o., IČO 04435630 - 1x tréninkové pracovní místo,
11 256,00 Kč.
Pronájem RESTART centra Valeč – viz předchozí otázka.

(NE)POVALEČ
Název
Název
Registrační číslo projektu
žadatele/příjemce
projektu
LEADER
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006293 (NE)POVALEČ
ACADEMY o.p.s.

2) Názvy všech zaměstnavatelů, u kterých byla realizovaná tzv. tréninková
pracovní místa.
Aleš Kučera, IČ: 16693116
Kavárna u Muzea, s.r.o,;
MAS Vladař, o.p.s.;
INDUSTRY WOOD, s.r.o.
3) Prostory, v jaké výši a komu je hrazen pronájem za prostory v obci Valeč
v rámci projektu.
Dvě místnosti 50m2 (5.000,- Kč/měsíčně) a 20m2 (2.000,- Kč/měsíčně) v obci
Valeč, pronajímatel Aleš Kučera, IČ: 16693116. Celkem vyplaceno 90.000,Kč.
4) Zda, případně v jaké výši a za co je v rámci projektu žadateli propláceno
jakékoliv plnění od následujících subjektů:
a. Nadace Valeč v Čechách IČO 26322552
b. JOB ASISTENT s.r.o., IČO 25457080
c. Doupovské hory, s.r.o., IČO 04435630
d. PROZAM, z.s., IČO 07891725
e. Kavárna U muzea, s.r.o., IČO 04457714
Z uvedených subjektů bylo příjemci dosud propláceno plnění pouze
pro Kavárnu U muzea, s.r.o., IČO 04457714, a to mzdové příspěvky na
tréninková pracovní místa ve výši 4.400,- Kč.

STEJNÉ ŠANCE VŠEM
Název
Název
Registrační číslo projektu
žadatele/příjemce
projektu
LEADER
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003057 STEJNÉ
ACADEMY o.p.s.
ŠANCE
VŠEM
2) Názvy všech zaměstnavatelů, u kterých byla realizovaná tzv. pracovní místa
na zkoušku.
Doupovské hory, s.r.o.
Kavárna U muzea, s.r.o.
NADACE VALEČ V ČECHÁCH
FALC – KV, s.r.o.
NADACE VALEČ V ČECHÁCH
Jiří Černíček
3) Prostory, v jaké výši a komu je hrazen pronájem za prostory v obci Valeč
v rámci projektu.
Kavárna U muzea, s.r.o. ve výši 5000 Kč/měsíc.

4) Zda, případně v jaké výši a za co je v rámci projektu žadateli propláceno
jakékoliv plnění od následujících subjektů:
f. Nadace Valeč v Čechách IČO 26322552
g. JOB ASISTENT, s.r.o., IČO 25457080
h. Doupovské hory, s.r.o., IČO 04435630
i. PROZAM, z.s., IČO 07891725
j. Kavárna U muzea, s.r.o., IČO 04457714
Nadace Valeč v Čechách
• mzdové příspěvky v celkové výši 283.847,- Kč
Doupovské hory, s.r.o.
• mzdové příspěvky v celkové výši 406.777,- Kč
Kavárna U muzea, s.r.o.
• mzdové příspěvky v celkové výši 408.278,- Kč
• pronájem prostor v celkové výši 120.000,- Kč
Chci pracovat a žít
Název
Název
Registrační číslo projektu
žadatele/příjemce
projektu
Nadace Valeč v
CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009091 Chci pracovat
Čechách
a žít
2) Názvy všech zaměstnavatelů, u kterých byla realizovaná tzv. tréninková
pracovní místa.
Obec Valeč
Doupovské hory, s.r.o.
3) Prostory, v jaké výši a komu je hrazen pronájem za prostory v obci Valeč
v rámci projektu.
Příjemci dosud v rámci projektu nebyly uhrazeny žádné výdaje za pronájem
prostor v obci Valeč.
4) Zda, případně v jaké výši a za co je v rámci projektu žadateli propláceno
jakékoliv plnění od následujících subjektů:
a. LEADER ACADEMY, o.p.s., IČO 29122970
b. JOB ASISTENT, s.r.o., IČO 25457080
c. Doupovské hory, s.r.o., IČO 04435630
d. PROZAM, z.s., IČO 07891725
e. Kavárna U muzea, s.r.o., IČO 04457714
Z uvedených subjektů bylo příjemci dosud propláceno plnění pouze
pro Doupovské hory, s.r.o., a to mzdové příspěvky na tréninková pracovní
místa ve výši 9.648 Kč.

K bodu 1) žádosti, který nebyl předmětem oznámení o výši úhrady, je vydáno
samostatné rozhodnutí.

S pozdravem

