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Č. j.: SFZP 188069/2021                                                    

Datum: 5. 1. 2022                                                              

   

   

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 23. 12. 2021 Vaši žádost 

o poskytnutí informací týkajících se projektu realizovaného v Operačním programu Životní prostředí. 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 23. 12. 2021 

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

poskytuje níže požadované informace.  

1. Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“, 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011592 

Otázka: 

1A: Byla podána ze strany příjemce dotace (případně ze strany administrátora příjemce dotace)  

k poskytovateli dotace ve věci výše uvedeného projektu žádost o platbu? 

Odpověď: Žádost o platbu (ŽOP) byla podána elektronicky prostřednictvím IS KP14+. 

1B: Kdy byla podána k poskytovateli dotace žádost o platbu? 

Odpověď: Žádost o platbu byla podána dne 16. 11. 2021. 

1C: V jaké výši v českých korunách byla podána žádost o platbu? 

Odpověď: Žádost o platbu byla podána ve výši 3 589 503,48 Kč (v souladu se změnou rozhodnutí  

o poskytnutí dotace). 

2. Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“, 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011595 

Otázka: 

2A: Byla podána ze strany příjemce dotace (případně ze strany administrátora příjemce dotace)  

k poskytovateli dotace ve věci výše uvedeného projektu žádost o platbu? 

Odpověď: Žádost o platbu (ŽOP) byla podána elektronicky prostřednictvím IS KP14+. 

2B: Kdy byla podána k poskytovateli dotace žádost o platbu? 

Odpověď: Žádost o platbu byla podána dne 16. 11. 2021. 

 

2C: V jaké výši v českých korunách byla podána žádost o platbu? 
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Odpověď: Žádost o platbu byla podána ve výši 2 232 723,65 Kč (v souladu se změnou rozhodnutí  

o poskytnutí dotace). 

 

S pozdravem 

 

……………………………………………………………………… 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

(dokument je podepsán elektronicky) 

 

 


