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Vážený pane šéfredaktore,
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy jako výkonný orgán Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Čechy, která je povinným subjektem dle § 2 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v souladu s ustanovením
§ 4a odst. 2 písm. a) InfZ, vyhovuje Vaší žádosti ze dne 7. 11. 2019, obdržené téhož dne:
1. Výše částky, jež byla na základě Smlouvy o dotaci Oblastní nemocnici Kolín, a.s. vyplacena:
-

výše vyplacené dotace 198 034 198,81 Kč (stavební část)

2. Výše částky, jež dosud nebyla na základě Smlouvy o dotaci Oblastní nemocnici Kolín, a.s. vyplacena:
Nevyplacená dotace na přístrojové vybavení:
-

nevyplacená částka ve výši 71 647 249,08 Kč

-

částka vrácená příjemcem po odstoupení od části smlouvy ze strany poskytovatele dotace ze dne
12. 11. 2013 ve výši 27 561 315,17 Kč

3. Kterým rozhodnutím byla část dotace poskytnutá na základě Smlouvy o dotaci odejmuta:
Část dotace nebyla příjemci dotace poskytnuta s odvoláním na závazná pravidla, která stanoví, že v případě
podezření na spáchání trestného v souvislosti s realizací projektu je poskytovatel oprávněn vyplacení
dotace pozastavit. V tomto smyslu obdržel poskytovatel dotace dne 27. 11. 2012 výzvu k zastavení
financování zmiňovaného projektu od Ministerstva pro místní rozvoj.
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4. Byly proti rozhodnutí o částečném odejmutí dotace podány opravné prostředky?
ON Kolín podala dne 26. 6. 2013 návrh na zahájení sporu z veřejnoprávní smlouvy u Ministerstva financí
ČR. Toto řízení stále trvá, neboť ministerstvo přerušilo řízení do rozhodnutí soudu o otázce, zda
v souvislosti se zakázkou na dodávku vybavení ON Kolín došlo k trestné činnosti.
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