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Sdělení k žádosti ze dne 8. dubna 2021

Vážený pane doktore,
Krajský úřad Zlínského kraje (dále jen „krajský úřad“) obdržel dne 8. dubna 2021 Vaši žádost
o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které
se dotazujete na následující informace týkající se kotlíkových dotací (doslovný přepis):
1) „Kolik peněz zbylo z rozdílu mezi neomezenými, přemrštěnými náklady a skutečnými náklady
na uskutečněné event. neuskutečněné projekty výměny nových kotlů.
2) Na co byly použity finanční prostředky zbylé z rozdílu viz. bod 1. event. neuskutečněných
projektů.“
K Vaší žádosti uvádíme, že veškeré finanční prostředky z alokace kotlíkové dotace jsou vázány
na uzavřené smlouvy s žadateli. Ke dni 15. dubna 2021 bylo proplaceno na základě předložených
Závěrečných zpráv a vyúčtování 1227 projektů, z toho 171 žadatelů nečerpalo dotaci v plné výši.
Celkem bylo nedočerpáno k tomuto dni 1 932 142 Kč. Zbylé finanční prostředky byly a budou požity
na uzavření smluv ze zásobníku projektů v souladu s rozhodnutím Rady Zlínského kraje. V současné
době má Zlínský kraj v zásobníku projektů schváleno 616 žádostí v požadované výši dotace
67 900 179 Kč. Se žadateli, kteří tyto žádosti předložili, budou v daném pořadí v případě uvolnění
nebo navýšení finančních prostředků v rámci Programu nebo podprogramu: „NZÚ-AMO“, uzavřeny
Smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace, a to v souladu s Postupem při podepisování smluv
o poskytnutí dotace se žadateli zařazenými do zásobníku schváleném Radou Zlínského kraje dne 13.
července 2020 usnesením č. 0535/R18/20. Tyto smlouvy mohou být uzavírány až do 31. července
2023.
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