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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 22. 5. 2017 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí písemného seznamu všech finančních
transferů ze státního rozpočtu, z kapitol a fondů, případně jiných typů transferů,
spravovaných či řízených ministerstvem životního prostředí ČR, a to za období 2001 –
2016, kde příjemcem transferu jsou
-

Zlínský kraj
obce Zlínského kraje
právnické osoby s účastí obcí Zlínského kraje (například dobrovolné svazky obcí)
příspěvkové organizace založené nebo zřízené obcemi Zlínského kraje

U jednotlivých transferů požadujete poskytnout tyto údaje:
-

název příjemce
identifikační číslo příjemce
název transferu
typ/druh/účel transferu
částka transferu
datum uskutečnění transferu

Tato data, která by měla sloužit k analýze časového vývoje disparit ve financování obcí
Zlínského kraje z vnějších zdrojů, žádáte poskytnout v elektronické podobě.
MŽP Vám dne 24. 5. 2017 zaslalo výzvu k doplnění a upřesnění Vaší žádosti, zejména
v tom smyslu, konkrétně kterých příjemců transferů se Vaše žádost týká. Dne 13. 6. 2017
jste svou žádost upřesnil a požadovaná data omezil na transfery subjektům samosprávy –
tedy obcím Zlínského kraje a Zlínskému kraji, jejichž vyhledání nepodléhá zpoplatnění.
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K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
V příloze Vám posíláme seznam dotací z Operačního programu Životní prostředí pro
Zlínský kraj a obce Zlínského kraje, což tvoří cca 90 % z původního seznamu Vámi
požadovaných informací.

S pozdravem

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