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Č. j.:         SFZP 088960/2019                                                    

Datum: 2. 9. 2019     

                                                            

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“) jako povinný subjekt ve smyslu 

ustanovení § 2 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) obdržel dne 12. 8. 2019 Vaši žádost 

o poskytnutí informací týkající se projektu číslo: CZ.1.02/4.1.00/13.22584, žadatel AMT s.r.o. Příbram – 

zvýšení účinnosti recyklace skleněného odpadu, a to v následujícím znění: 

 

…žádám o zpřístupnění následujících informací: 

1. Seznam změn projektu, zdali existují 

2. Kopii závěrečného hodnocení akce dle ROPD 

3. Kopii monitorovacích zpráv 

4. Datum kdy došlo k realizaci akce projektu 

k projektu číslo: CZ.1.02/4.1.00/13.22584, žadatel AMT s.r.o. Příbram – zvýšení 

účinnosti recyklace skleněného odpadu.… 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 12. 8. 2019, 

vyhověl a dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) tohoto zákona Vám v souladu s Vaší žádostí níže 

poskytuje požadované informace. 

Ad 1) V rámci daného projektu byly vydány 2 změnová rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavřeny 4 

dodatky ke smlouvě o poskytnutí podpory. Všechny tyto změny poskytujeme přílohou. 

Ad 2) viz příloha 

Ad 3) viz příloha 

Ad 4) Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace je datum zahájení realizace akce stanoveno na 8. 12. 2014, 

ukončení pak na 16. 9. 2015. Stavba byla předána dne 9. 4. 2015. 

 

S pozdravem 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 
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Přílohy: 

1) 2x změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace, 4x dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory 

2) Závěrečné vyhodnocení akce, Protokol ZVA o definitivním přiznání dotace ze SFŽP 

3) 3x průběžná monitorovací zpráva, Závěrečná monitorovací zpráva 

 


