
 
 
na základě zákona č. 106/99 Sb. O svobodném přístupu k informacím Vás žádám o sdělení, kolik 
dotací a na jaké akce byly poskytnuty Statutárnímu městu Zlín na budování  
a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury od roku 2004. Pokud takovéto dotace byly  
v uvedeném období poskytnuty, žádám o jejich jednotlivé členění včetně finančního vyjádření. 
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 V Praze dne 6.11. 2015 

 
 Č. j.: MF-49356/2015/10-4/2103 IK 
  

Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Vážený pane, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 13. června  2015 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí následujících informací: 
 
"na základě zákona č. 106/99 Sb. O svobodném přístupu k informacím Vás žádám o sdělení, 
kolik dotací a na jaké akce byly poskytnuty Statutárnímu městu Zlín na budování  
a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury od roku 2004. Pokud takovéto dotace byly  
v uvedeném období poskytnuty, žádám o jejich jednotlivé členění včetně finančního 
vyjádření." 
   

K tomu Vám sděluji následující. Na základě údajů, které má Ministerstvo financí 
k dispozici v rámci informačního systému programového financování EDS/SMVS Vám 
sdělujeme, že Statutárnímu městu Zlín byla v období od roku 2004 poskytnuta dotace  
ze státního rozpočtu resorty 329 - Ministerstvo zemědělství, 315 - Ministerstvo životního 
prostředí a 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj na budování a rekonstrukce vodohospodářské 
infrastruktury v celkové výši 36,820 mil. Kč takto: 

 
- Ministerstvo zemědělství poskytlo celkem 21,500 mil. Kč na dva projekty. V roce 2008 

byla poskytnuta dotace ve výši 20,000 mil. Kč na akci „Kanalizace Podhoří“ a v roce 2009 
 ve výši 1,500 mil. Kč na akci „Kanalizace splašková Zlín – Chlum, 1. etapa“, 
 

- Ministerstvo životního prostředí poskytlo v letech 2010 – 2013 celkem 14,100 mil. Kč 
 na projekt „Kanalizace a ČOV Zlín – Salaš“, 
 

- Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo v roce 2007 celkem 1,220 mil. Kč na projekt 
„Sanace území – Zlín, Salaš, SO 01 kanalizace“.     

 
 


