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Č. j.: SFZP 020351/2020                                                    

Datum: 19. 2. 2020                                                               

   

   

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 10. 2. 2020 Vaši žádost 

o poskytnutí informací týkajících se projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007293 Kanalizace Křinec - 

Napojení místní části Nové Zámky. 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 10. 2. 2020, 

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

poskytuje požadované informace zasláním níže uvedených informací a příloh. 

1. Žádám o kopii rozpisu výdajů nezpůsobilých k projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007293 

Kanalizace Křinec - Napojení místní části Nové Zámky. Ze žádosti k 71. výzvě. (19 799 153,04 - 

16 362 936,40 = 3.436.217 Kč)  

Přílohou zasíláme kopie Kumulativního rozpočtu projektu doloženého v rámci povinných příloh  

k žádosti o podporu (datovaného 18. 1. 2018) a upravený Kumulativní rozpočet projektu se sníženou 

částkou u povinné propagace. 

2. Žádám o kopii rozpisu výdajů způsobilých k projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007293 

Kanalizace Křinec - Napojení místní části Nové Zámky. Ze žádosti k 71. výzvě. (16 362 936,40 Kč).  

Přílohou zasíláme kopii Kumulativních rozpočtů projektu. 

Nad rámec žádosti Fond uvádí, že v současně době probíhá posouzení těchto podkladů, které mimo 

jiné zahrnuje posouzení aktuálního souladu s podmínkami výzvy 71. OPŽP resp. 08/2018 NPŽP  

a aktuální způsobilosti výdajů ve smyslu zmiňovaných podmínek.  

 

S pozdravem 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

Přílohy: 

Dle textu 


