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Č. j.: SFZP 081422/2020                                                    

Datum: 26. 6. 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 21. 6. 2020 Vaši žádost 

o poskytnutí informací týkajících se projektu Instalace vzduchotechniky v objektu základní školy Oskol 

v Kroměříži. 

 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 21. 6. 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. 

 

K jednotlivým bodům žádosti uvádíme následující: 

1. Byl (tj. postačí odpověď: ANO/ NE) Řídicím orgánem Operačního programu Životní prostředí 

schválen následující projekt: 

 Registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006548, Název projektu Instalace 

vzduchotechniky v objektu základní školy Oskol v Kroměříži? 

Odpověď: ANO 

 

2. Jaký je dán nejzazší termín (tj. datum) dokončení fyzické realizace projektu: 

 Registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006548, Název projektu Instalace 

vzduchotechniky v objektu základní školy Oskol v Kroměříži? 

Nebo-li jinak řečeno: do jakého nejzazšího termínu musí být výše uvedený projekt fyzicky 

řádně dokončen, aby žadatel splnil termínovou podmínku poskytnutí dotace (Časová 

způsobilost výdajů)? 

Odpověď: Termín ukončení fyzické realizace byl stanoven na 31. 10. 2019 

 

3. V jakém stavu je aktuálně tento projekt? : 

 Registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006548, Název projektu Instalace 

vzduchotechniky v objektu základní školy Oskol v Kroměříži? 
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Odpověď: Příjemce dotace od realizace projektu odstoupil. Dotace tedy nebyla proplacena. 

 

 

 

S pozdravem 

 

…………………………………………………………………………….. 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

 

 


