
ROZHODNUTÍ č. 09048291-SFŽP
o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí
z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen "SFŽP" nebo "Fond")

Podle § 1 odst. 5 zákona č. 388/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o Fondu“) a
podle čl. 8 Směrnice MŽP č. 4/2010 pro předkládání žádostí a o poskytování prostředků pro projekty
z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze SFŽP a státního rozpočtu České
republiky – kapitoly 315 (životní prostředí), na základě žádosti příjemce podpory posouzené Fondem

rozhoduji o poskytnutí

z CZV z CZVV

dotace ze SFŽP ve výši  6 497 767 Kč  tj. 5 %  tj. 5 %

podpora ze SFŽP celkem ve výši  6 497 767 Kč  tj. 5 %  tj. 5 %

ze způsobilých výdajů připadající na
finanční mezeru

ve výši  129 955 349 Kč  tj. 100 %

z celkových způsobilých veřejných výdajů
(CZVV)

ve výši  129 955 349 Kč

na akci: Odkanalizování obcí Sloup v Čechách, Radvanec, Nový Bor-Janov

prioritní osy:
1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika
povodní (FS)

realizovanou v letech: 2007-2013

pro příjemce podpory: Svazek obcí Kanalizace Sloup, IČ: 75090414
Komenského 236, Sloup v Čechách 47152

ident.č. EDS/SMVS, MSC2007: 115D112000516, CZ.1.02/1.1.00/09.06044

Účel poskytnutí podpory:
Výstavba kanalizace v obcích Sloup v Čechách, Radvánec, Nový
Bor - Janov, kraj Liberecký.

V Praze dne:

Č.j.: SFZP 054458/2009

Ing. Rut Bízková

Ministryně životního prostředí

Základní podmínky poskytnutí podpory a její další náležitosti jsou uvedeny v příloze, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Na základě
tohoto rozhodnutí uzavře Fond s příjemcem podpory smlouvu o poskytnutí podpory, která stanoví další podmínky poskytnutí podpory ze SFŽP
včetně důsledků jejich neplnění.
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