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Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 5. února 2020 Vaši 

žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), týkající se 

poskytnutí seznamu všech dotací a darů, které byly poskytnuty Biskupství ostravsko-

opavskému, IČ 65468953, adresa sídla Ostrava, Moravská Ostrava, Kostelní náměstí 3172/1 

v letech 2015 – 2019. Odpověď požadujete zaslat ve formátu – datum podání žádosti o dar nebo 

dotaci, informaci, k jakému dotačnímu titulu dotace patřila, případně, k jakému účelu byl 

poskytnut dar. Jeho celkovou finanční výši XX Kč a číslo usnesení. Ke každé dotaci či daru 

žádáte o zaslání příloh. 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

V rámci 3. Výzvy Nová zelená úsporám pro Rodinné domy zažádalo Biskupství ostravsko – 

opavské (IČ: 65468953) celkem o 4 dotace. Jedna žádost o dotaci byla zrušena, zbylé tři 

žádosti byly již proplaceny. 

 

Datum podání 1. žádosti: 22. června 2016 

Oblast podpory: A.0 (celkové zateplení), A.4 (zpracování odborného posudku a zajištění 

odborného technického dozoru), C.1.8 (výměna zdroje tepla za plynový kondenzační kotel), C.5 

(zpracování odborného technického posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy) 

Celková výše dotace: 228 608 Kč 

Číslo jednací rozhodnutí MŽP: 115D281039982 

 

Datum podání 2. žádosti: 22. června 2016 

Oblast podpory: A.0 (celkové zateplení), A.4 (zpracování odborného posudku a zajištění 

odborného technického dozoru) 

Celková výše dotace: 285 366 Kč 

Číslo jednací rozhodnutí MŽP: 115D281038285 
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Datum podání 3. žádosti: 24. října 2016 

Oblast podpory: A.2 (celkové zateplení), A.4 (zpracování odborného posudku a zajištění 

odborného technického dozoru)   

Celková výše dotace: 420 334 Kč 

Číslo jednací rozhodnutí MŽP: 115D28103A321 

 

V příloze Vám posíláme přílohy k předmětným žádostem, kterými ministerstvo disponuje, a to 

se znečitelněnými osobními údaji. V této věci ministerstvo vydalo dne 2. března 2020, pod č. j. 

MZP/2020/130/249, rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací z důvodu ochrany osobních 

údajů, které Vám bude doručeno prostřednictvím datové schránky. 

V případě dalších dotazů Vám doporučujeme, abyste se obrátila přímo na Státní fond životního 

prostředí ČR, který žádosti o dotace administruje, a tudíž má k dispozici veškerou dokumentaci 

k dotacím poskytnutým Biskupství ostravsko-opavskému. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Příloha 

dle textu 

 

 

 

 

 

Na vědomí 

Biskupství ostravsko-opavské 

Kostelní náměstí 3172/1 

702 00 Ostrava 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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