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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 14. 5. 2016 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací ve věci poskytnuté dotace
z programu Zelená úsporám na zateplení panelového domu v roce 2010/2011.
Ve své žádosti požadujete tyto informace:
I. Sdělte mi prosím výši dotace poskytnuté MŽP z programu „Zelená úsporám“ na tuto
Změnu dokončené stavby.
II. Sdělte mi prosím, zda byla dotace poskytnuta v režimu „Blokové výjimky“ nebo v režimu
„De minis“ (či jiném režimu).
III. Sdělte mi prosím, zda bylo účelem dotace poskytnout finanční prostředky pouze
Družstvu jako žadateli, či zda byly tyto dotační prostředky určeny i vlastníkům jednotek
v domě.
IV. Sdělte mi prosím, zda mohu obdržet kopii (PDF-formát) rozhodnutí o přidělení dotace.
K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad I. Výše dotace byla 1 310 655 Kč na investici a 25 263 Kč na projektovou přípravu.
Ad II. Dotace byla poskytnuta v režimu blokové výjimky.
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Ad III. Žadatelem bylo SBD Mír. Podle Přílohy č. 5 Směrnice 9/2009, kterou zasíláme
v příloze dopisu, mohl žádost podat jeden ze spolumajitelů domu. Součástí předložené
žádosti je i souhlasné prohlášení spoluvlastníků vlastnících více než 75% podíl. Je
následně na příjemci dotace a ostatních spoluvlastnících, jakým způsobem si dotaci mezi
sebou vypořádají.
AD IV. Ano, požadovanou kopii rozhodnutí o přidělení dotace můžete obdržet, pokud si
o ni požádáte. Doporučujeme se obrátit na paní Moniku Špačkovou, ředitelku odboru
krajských pracovišť Morava, SFŽP ČR).

S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR
Příloha: dle textu
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