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Č. j.: SFZP 068788/2021                                                    

Datum: 14. 5. 2021                                                               

   

   

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 3. 5. 2021 Vaši žádost o poskytnutí informací 

týkajících se projektu „Protipovodňové opatření obce Třebichovice - Saky Obec Třebichovice“.  

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 3. 5. 2021 vyhověl 

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

požadované informace poskytnutím níže uvedených informací.  

1) Informace, případně kopie dokumentů týkající se případných formálních interních nebo 

externích kontrol předmětné dotační akce provedené od června 2018 do dubna 2021. 

 

Odpověď: Na projektu nejsou hlášeny žádné externí kontroly. V rámci interních kontrol nebyla 

provedena kontrola na místě, ale pouze standardní administrativní kontroly spojené  

s předkládanými dokumenty, tj. ověření správnosti rozdělení způsobilých a nezpůsobilých 

výdajů. 

 

2) Informace o platbách dotací příjemci dotace – obci Třebichovice z předmětné dotační akce. 

 

Odpověď: Dle údajů v níže uvedené tabulce: 

 

 

 

3) Veškeré informace příjemce dotace poskytnuté poskytovateli dle čl. 10. 1 Přílohy č. 1 k Registraci 

akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Podmínky poskytnuté dotace, informace od června 

2018 – dubna 2021. 

Žádost o 

platbu č.  

Způsobilé 

výdaje v Kč 

Z toho způsobilé 

výdaje z dotačních 

zdrojů v Kč 

Datum proplacení Typ výdaje 
Předložená 

částka v Kč 

1 1 777 727,77 1 511 068,60 26.11.2020 

Přímé realizační výdaje 1 639 787,77 

TDI a BOZP 137 940,00 

2 1 013 042,39 861 086,03 11.12.2020 

Přímé realizační výdaje 950 194,39 

TDI a BOZP 62 848,00 
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Odpověď: V rámci podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro financování 

projektu byla dne 28. 5. 2020 předložena mj. projektová dokumentace pro vydání stavebního 

povolení „Protipovodňové opatření obce Třebichovice Saky, autor Vodohospodářský rozvoj  

a výstavba ze srpna 2017.“ Následně byly v souladu s čl. 10.1 podmínek oznámeny tyto změny 

u projektu: 

* Dostupné podklady ke změně č. 5 byly již poskytnuty v poskytnutí informací ze dne 30. 3. 2021. 

 

S pozdravem 

 

… v.z. …………………………………………………………………… 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

Změna č. Datum podání Typ změny Detail 

1 13.07.2020 standardní změna kontaktní osoby 

2 04.10.2020 standardní změna rozvrhu finančního plánu 

3 23.10.2020 standardní změna rozvrhu finančního plánu 

4 30.12.2020 standardní změna rozvrhu finančního plánu 

5. 11.02.2021 
*Věcná - dodatek k 

SoD č. 1 

SO 02: změny ve směrovém vedení dešťové kanalizace z důvodu 

vytyčení skutečných poloh inženýrských sítí 

SO 03: úprava návrhu hospodářského přejezdu a zrušení 

dlážděného rigolu z důvodu přizpůsobení se místním podmínkám 

SO04: zrušení realizace nového dlážděného rigolu z důvodu zjištění 

dobrého stavu původního rigolu.  

6 12.04.2021 standardní změna rozvrhu finančního plánu 


