Č. j.:
Datum:

SFZP 125067/2020
30. 10. 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 8. 10. 2020 Vaši žádost
o poskytnutí informací týkajících Rozhodnutí č. 1190400016 – Výzva č. NPŽP 4/2019.
Lhůta pro poskytnutí informací byla přípisem ze dne 22. 10. 2020 prodloužena ve smyslu § 17
odst. 7 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.
Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 8. 10. 2020
vyhověl a dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) tohoto zákona Vám v souladu s Vaší žádostí
poskytuje požadované informace zasláním příloh k tomuto poskytnutí a sdělením níže
uvedených informací.
Ad 1. Výzva
č.
4/2019,
kterou
jsem
našel
na
webových
stránkách
MŽP:
https://www.mzp.cz/cz/vodovody_kanalizace byla zveřejněná dne 01. 07. 2019? Tzn., jak je uvedeno na
konci výzvy.
Odpověď: Výzva byla zveřejněna dne 2. 7. 2019.
Ad 2. V tento den byly známé všechny podmínky a přílohy zveřejněné na těchto webových stránkách
MŽP pod Výzvou č. 4/2019? Nebo některé podmínky, či přílohy nebyly známé žadatelům
v době do 31. 01. 2020?
Dne 2. 7. 2019 byl zveřejnět text výzvy, včetně příloh výzvy (Přílohy č. 1, 2, 3a, 3b, 4, 5, 6, 7, 8). K textu
výzvy byly následně zveřejněny doplňující informace, a to dne 27. 9. 2019 a 7. 11. 2019.
Tyto informace byly dostupné před ukončením příjmu žádostí.
Následně, po ukončení příjmů žádostí dne 15. 5. 2020, byly zveřejněny další dokumenty:
- Nástroj Udržitelnost 2014+
- Uživatelská příručka k Nástroji Udržitelnost 2014+
Z internetového odkazuje je patrno, že Nástroj Udržitelnost má více verzí s různou platností, verze
zveřejněná dne 15. 5. 2020 má platnost od 15. 5. 2020
https://www.narodniprogramzp.cz/dokumenty/detail/?id=814
Vyplněný Nástroj Udržitelnosti 2014+ (zveřejněno v dokumentech výzvy 4/2019 dne 15. 5. 2020) se
předkládá v případě schválení žádosti jako jeden z podkladů k uzavření Smlouvy o poskytnutí
podpory. Toto je uvedeno v čl. 12 bod b) Výzvy, v textu výzvy byl rovněž uveden odkaz na Nástroj
Udržitelnost 2014+ na webových stránkách Operačního programu Životní prostředí.
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Ad. 3 Přílohy č. 1 – č. 6 uvedené pod Výzvou č. 4/2019 na těchto webových stránkách MŽP se
předkládaly při podání žádosti o dotaci nebo se předkládají až při žádosti o vyplacení dotace? Protože
v příloze č. 2 jsem se dočetl, že na příjemci dotace bylo rozhodnutí, pro jaký model provozování si vybere
– s novým, předpokládám na základě výběrového řízení nebo se stávajícím provozovatelem.
V našem případě s SmVaK. Tato informace je důležitá, v návaznosti na tvrzení starostky, že měla od Vás
- SFŽP podmínku, že musí být ukončená stávající smlouva s provozovatelem SmVaK.
Odpověď: Přílohy č. 1 až 8 (tedy i přílohy 1-6) se předkládají k podání žádosti. Příloha č. 2 je také
nedílnou součástí podkladů k podání žádosti.
Ve vztahu k požadavku na přijatelnost způsobu uzavření provozních smluv platí, že smlouvy, které byly
uzavřeny či prodlouženy v rozporu s českými právními předpisy anebo se základními principy
veřejného zadávání z předpisů EU po vstupu ČR do EU nemohou být upraveny. Jediné řešení pro
nevyhovující provozní smlouvy je jejich ukončení a znovu soutěžení. Vzhledem k tomu, že bylo kromě
jiných dokumentů k objasnění provozní situace doložena i „Smlouva o nájmu a provozování vodního
díla č. 00296392/SONP/BR/K/2010“ uzavřená mezi obcí Světlá Hora a společností Severomoravskými
vodovody a kanalizacemi Ostrava, a.s. ze dne 12. 10. 2010 s dobou trvání smlouvy do 31. 10. 2010 (6ti
měsíční výpovědní lhůta) a Dodatek č. 2 k této provozní smlouvě (ze dne 23. 9. 2011), kterým se doba
trvání smlouvy sjednává na dobu neurčitou a nebylo k tomuto doloženo řádné výběrové řízení, je
z tohoto důvodu nezbytné tuto smlouvu ukončit. Smlouvu přikládáme přílohou k tomuto poskytnutí.
V této souvislosti byly z hlediska provozování vloženy do Rozhodnutí Ministra následující podmínky:
„Příjemce podpory je z hlediska provozování vodohospodářské infrastruktury povinen naplnit
podmínky uvedené v Příloze č. 7 PrŽaP (Metodika pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy
č. 6 Programového dokumentu OPŽP). Příjemce podpory zajistí, že nejpozději do 31. 12. kalendářního
roku, ve kterém dojde k nabytí právní moci posledního kolaudačního souhlasu k projektu, bude
ukončena stávající provozní smlouva, kterou má příjemce podpory uzavřenou se společností
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.“
Dotazujete se na možnost volby provozního modelu - pokud příjemce podpory přehodnotí zvolený
model provozování (obec Světlá Hora zvolila oddílný model provozování), je možné jej změnit,
nicméně povinnost ukončit stávající provozní smlouvu platí i v tomto případě.
Ad. 4 V návaznosti na tvrzení starostky. Může SFŽP tedy mě závazně sdělit, že je pravdou, podmínkou,
že jakmile někdo, v našem případě obec, příjme dotaci, tak se musí zvednout stávající cena stočného,
v našem případě minimálně o 30,-Kč. Tedy na cenu kolem 67,-Kč/m3? Existuje na SFŽP nějaké závazné
tabulky, či výpočty, jak velká mám být cena stočného, při získání dotace?
Odpověď: Co se týče dotazu, zda „se musí zvednout stávající cena stočného v obci Světlá Hora o 30,Kč/m3“, to lze zjistit až po předložení Nástroje Udržitelnosti 2014+ vč. všech příloh a po uskutečnění
výběrového řízení na provozovatele VHI. Nástroj Udržitelnosti 2014+ počítá minimální Fondem
požadovanou výši zdrojů do VHI na dobu 10ti let udržitelnosti projektu a tedy i minimální zdroje na
obnovu, které musí žadatel generovat, a zároveň jsou v rámci Nástroje Udržitelnosti 2014+ vloženy
předpokládané provozní náklady, které vypočítají předpokládanou cenu stočného pro konečné
odběratele. K vyplnění tohoto Nástroje Udržitelnosti 2014+ byl žadatel dne 1. 9. 2020 vyzván, Nástroj
Udržitelnosti 2014+ ale nebyl doposud předložen, byla zaslána pouze odpověď paní starostky, že obec
stále řeší výpověď smlouvy se společností Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. Vzhledem
k tomu, že Nástroj Udržitelnosti 2014+ nebyl do dnešního dne na Fond předložen (a výši provozních
nákladů, které vzejdou z nového výběrového řízení nelze předjímat – nicméně jejich výše úzce souvisí
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s rozsahem provozované infrastruktury), není Fondu aktuálně známo, z jakých podkladů byla vyčíslena
částka stočného 67, - Kč/m3.
Ad 5. Obec tedy mohla získat maximální výši dotace ve výši 63,75% způsobilých výdajů. Chápu to
správně, že obci SFŽP přiznal tuto maximální výši dotace, která odpovídá částce 1.330.270,13 Kč.
Odpověď: Ano, maximální míra podpory je 63,75 % z celkových způsobilých výdajů, Rozhodnutím
o poskytnutí podpory č. 1190400016 bylo obci Světlá Hora schváleno poskytnutí podpory formou
dotace ve výši 1 330 271,13 Kč.
Ad 6. Můžete v příloze na email mě zaslat všechny dokumenty a korespondenci mezi SFŽP a obci
Světlá Hora týkající se Rozhodnutí č. 1190400016 – Výzva č. NPŽP 4/2019.
Žádost projektu Prodloužení kanalizace ve Světlé Hoře za kostelem byla podána dne 21. 1. 2020
a byla administrována prostřednictvím Agendového informačního systému.
K žádosti byly doloženy všechny přílohy Výzvy č. 4/2019 NPŽP, nedostatky žádosti byly odstraněny,
žádost byla dne 21. 5. 2020 akceptována. Dne 20. 7. 2020 bylo vydáno Rozhodnutí č. 1190400016
o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Dle podmínek v části B bod 3 měl příjemce dotace předložit doklady k Smlouvě o poskytnutí podpory.
Příjemce podpory podal dne 24. 9. 2020 žádost o odstoupení, tato žádost byla akceptována a žadateli
byl odeslán dopis o ukončení administrace projektu.
Příslušné dokumenty a komunikaci přikládáme k tomuto poskytnutí formou příloh.

S pozdravem

……………………………………………………………………………..
Mgr. Martina Zavadilová
ředitelka Sekce organizačně-právní

Přílohy:
Dle textu
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