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Č. j.: SFZP 120856/2022                                                    

Datum: 7. 6. 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. 5. 2022 a 3. 6. 2022 Vaše 

žádosti o poskytnutí informací týkajících se dotace poskytnuté městu Varnsdorf. 

Fond Vašim žádostem o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 23. 5. 2022  

a 3. 6. 2022 vyhověl a dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) tohoto zákona Vám v souladu 

s Vašimi žádostmi poskytuje požadované informace níže. 

 

Dotaz: Na Vaši odpověď navazujeme ještě upřesňujícím dotazem, a to zda poskytnutá dotace ve výši 

114 850 000 Kč byla čerpána v plné výši, případně jaká byla skutečná výše čerpání. 

Odpověď: V rámci daného projektu byla v rámci dotace z rozpočtu Fondu proplacena částka ve výši 

56 168 000 Kč.  

Dotaz: Jaká byla skutečná celková pořizovací cena v Kč realizované investice v rámci projektu s názvem 

„Teplofikace města Varnsdorf z CZT“ před započtením dotací ve výši 114 850 000,- Kč? 

Odpověď: Částka 114 850 000,- představovala způsobilé výdaje projektu. Lze tedy konstatovat, že se 

jednalo o částku vynaloženou na realizaci daného projektu. 

Dotaz: Jakým způsobem byl celý projekt financován? 

Odpověď: Z výše uvedeného lze uvést, že v rámci realizace projektu byl příjemce povinen zajistit vlastní 

zdroje ve výši 58 682 000,- Kč.  

K uvedenému Fond uvádí, že v případě daného projektu již uběhla skartační lhůta a Fond tak má 

k dispozici pouze omezené informace z informačních systémů. Detaily vyplývající z projektové složky již 

není možné dále dohledávat. Současně tímto Fond upřesňuje informace uvedené v poskytnutí 

informací ze dne 23. 5. 2022 (SFZP 098648/2022). 

S pozdravem 

 

……………………………………………………………………… 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

(dokument je podepsán elektronicky) 


