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Č. j.: SFZP 125034/2020  

Datum: 7. 10. 2020  

      

  

Přípis k č. j. SFZP 119948/2020 

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

§ 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 24. 9 2020 žádost o poskytnutí informací. Žádost se týká 

projektu výstavby kanalizace Hlučín – Darkovičky a zní: 

…Ve výzvě Národního programu Životní prostředí 4/2019 podala společnost Vodovody a kanalizace 

Hlučín s.r.o. IČO: 25914685 žádost o dotaci na stavbu výstavby jednotné kanalizace Hlučín – Darkovičky. 

Předpokládám, že žádost byla schválena a tímto žádám o následující informace. 

1. Krycí list rozpočtu stavby 

2. Rozpis položek ve schválení. Náklady stavby, způsobilé výdaje, výše dotace a ostatní položky jak 

bývají obsahem schváleného dokumentu. 

3. Zohlednění DPH v rozpise dle bodu 2. 

4. Smlouvu mezi SFŽP a příjemcem dotace 

5. Smlouvu mezi zhotovitelem stavby a příjemcem dotace 

 

… 

 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 24. 9. 2020  

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

poskytuje požadované informace formou níže uvedených informací a přiloženého dokumentu. 

Informace uvedené v bodu 4. a 5. žádosti jsou předmětem rozhodnutí o odmítnutí. 

Ad 1. Krycí list rozpočtu – viz. příloha 

Ad 2. Rozpis položek: 

Celkové náklady žádosti o dotaci včetně nákladů za stavbu, projektovou přípravu, technický dozor 

investora, autorský dozor a administrace žádosti:  177 068 070,85 Kč  

Způsobilé náklady: 146 337 248,64 Kč 

Dotace: 93 289 996,00 Kč 

Jedná se o náklady dle žádosti, které se mohou změnit po ukončení veškerých zadávacích/výběrových 

řízení, dotace je vedena jako maximální. 
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Ad 3. Z celkových nákladů je DPH 30 730 822,21 Kč, výdaje na DPH  jsou nezpůsobilé. 

 

S pozdravem 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

Přílohy: 

Dle textu 


