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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 „ministerstvo“) obdrželo dne 6. 2. 2018 Vaši
žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací k projektu Borová Lada –
ČOV. Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto informace:
a)

Žádáme o informaci, zda byl žadateli Obec Borová Lada, IČ 00250341, Borová Lada
38, Borová Lada („obec“) poskytnut příslib dotace z veřejných rozpočtů České
republiky, popř. Evropské unie, pokud ano, v jaké výši a na základě jakého
rozhodnutí,

b)

Žádáme o kopii žádosti obce o poskytnutí dotace a kopie korespondence, které
obdrželo ministerstvo od obce, popř. jejích zástupců a zmocněnců v souvislosti
s financováním stavby kanalizace a ČOV v obci Borová Lada,

c)

Žádáme o kopie písemných úkonů v rámci úřední činnosti, které ministerstvo vydalo
v souvislosti s poskytováním dotací projektu stavby kanalizace a ČOV obce Borová
Lada.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad a) Obci Borová Lada byla v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020
(dále jen "OPŽP") přiznána dotace na projekt Borová Lada – ČOV (výstavba čističky
odpadních vod o kapacitě 1000 EO), reg. číslo CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004792,
a to původně v maximální výši 14 012 320,16 Kč z prostředků Fondu soudržnosti
EU na základě sloučené Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen
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"RoPD") ze dne 25. 7. 2017 id. č. 115D312010147, která byla následně na základě
žádosti obce po doložení smluv o dílo s dodavatelem stavby snížena na konečnou
výši podpory v částce 10 267 738,78 Kč.
Ad b) V příloze Vám posíláme požadovanou kopii Žádosti obce o poskytnutí dotace
a Žádosti o změnu (viz bod a)). Tyto dokumenty posíláme se znečitelněnými údaji.
Ministerstvo vydalo v této věci dne 27. 2. 2018, pod č. j. MZP/2018/130/158,
rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací z důvodu práva na ochranu osobních
údajů, které Vám bude doručeno prostřednictvím datové schránky. Žádná další
korespondence mezi žadatelem a ministerstvem neproběhla.
Ad c) Administrace dotace probíhá v souladu s příslušnými právními předpisy ČR
v prostředí IS MS2014+. Za úkony úřední povahy lze považovat kontrolu formální
správnosti žádosti, kontrolu přijatelnosti žádosti a věcné hodnocení žádosti, které
Vám posíláme v příloze. Přikládáme i výše zmíněné RoPD a jeho změnu.

S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky
Příloha: dle textu
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