Samostatné oddělení tiskové a PR
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Praha dne 22. října 2020
Č. j.: MZP/2020/130/856
Sp. zn.: ZN/MZP/2020/130/307
Vaše č. j.:
Vyřizuje: Mgr. Chocholoušková
Tel.: 267 122 054
E-mail: Helena.Chocholouskova@mzp.cz

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

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 12. října 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.“). Ve své žádosti
požadujete poskytnout tyto informace:
1.

Jaké projekty byly ze strany MŽP financovány pro společnost Tranquillite, z.s. za období
2015 – 2019 (název + ev. číslo projektu)

2.

Žádám o sdělení 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 ZSPI).

3.

Jaká je udržitelnost projektů (od – do)

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Občanské sdružení Tranquillite, z.s., získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí
2007 – 2013 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. EDS 115D122004215 ze dne
27. listopadu 2014 na projekt Krásná Vrcha – etapa 1, č. projektu CZ.1.02/6.3.00/14.24901.
V souladu s přílohou č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace je účel, pro který je dotace
poskytována, nejméně po dobu 10 let od ukončení realizace akce.
Pokud jde o Váš dotaz týkající se poskytnutí jmen všech zaměstnanců hrazených z projektu
v realizačním týmu, ministerstvo nemá tyto informace k dispozici. V této věci Vám
doporučujeme se obrátit na Státní fond životního prostředí ČR, který je zprostředkujícím
subjektem a administrátorem projektů.
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