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Č. j.: SFZP 143953/2022  

 SFZP 143954/2022 

Datum: 1. 7. 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 21. 6. 2022 Vaše dvě žádosti o poskytnutí 

informací týkajících se projektu ZŠ v Kostelci u Holešova, realizovaného v Operačním programu Životní 

prostředí. 

Vzhledem k tomu, že žádáte o informace prostřednictvím dvou žádostí o poskytnutí informací, ale k téže 

věci, Fond Vaše žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 20. 6. 2022 sloučil 

do jedné odpovědi, vyhovuje tímto a dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) tohoto zákona Vám poskytuje 

požadované informace níže. 

1) Dotazy k projektu „Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci 

u Holešova“, reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011592:  

 Otázky: 

- 1A: V jaké výši v českých korunách byla ze strany poskytovatele dotace směrem k příjemci dotace 

uhrazena platba (dotace)?  

Odpověď: V rámci projektu byla příjemci dotace proplacená částka ve výši 1 435 801,39 Kč. 

- 1B: Kdy byla ze strany poskytovatele dotace směrem k příjemci dotace uhrazena platba (dotace)?  

Odpověď: Platba dotace byla uhrazená dne 18. 3. 2022. 

- 1C: Jaké byly v českých korunách celkové náklady projektu (celková částka)? 

Odpověď: Celkové náklady související s předmětem podpory byly 4 235 527,58 Kč (vč. projektové 

přípravy, TD, atd.), z toho celkové způsobilé výdaje projektu byly 3 589 503,48 Kč. 

- 1D: Uplatnil příjemce dotace jako oprávněný náklad DPH (daň z přidané hodnoty)? 

Odpověď: Ano. 

 

 

2) Dotazy k projektu „Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“, 

reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011595: 

Otázky: 
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- 1A: V jaké výši v českých korunách byla ze strany poskytovatele dotace směrem k příjemci dotace 

uhrazena platba (dotace)? 

Odpověď: V rámci projektu byla příjemci dotace proplacená částka ve výši 1 562 906,55 Kč. 

- 1B: Kdy byla ze strany poskytovatele dotace směrem k příjemci dotace uhrazena platba (dotace)? 

Odpověď: Platba dotace byla uhrazená dne 25. 5. 2022. 

- 1C: Jaké byly v českých korunách celkové náklady projektu (celková částka)? 

Odpověď: Celkové náklady související s předmětem podpory byly 2 232 973,07 Kč (vč. projektové 

přípravy, TD, atd.), z toho celkové způsobilé výdaje projektu byly 2 232 723,65 Kč. 

- 1D: Uplatnil příjemce dotace jako oprávněný náklad DPH (daň z přidané hodnoty)? 

Odpověď: Ano. 

 

a dále k témuž projektu: 

- 1A: Disponuje Státní fond životního prostředí ČR informací, že v prostoru kuchyně, kde byla 

realizována dotační zakázka, nejsou k dnešnímu dni provedeny protipožární opatření (přílohy 

přiloženy)? 

Odpověď: Fond touto informací nedisponuje, doklady k ukončení realizace projektu, tzn. doložení 

kolaudace, jsou požadovány až k termínu stanovenému v rozhodnutí o poskytnutí dotace, který 

ještě neuplynul (termín pro doložení ukončení kolaudace je dle rozhodnutí 30. 9. 2022). 

- 1B: Disponuje Státní fond životního prostředí ČR informací, že příjemce dotace uzavřel ve věci 

předmětného dotačního titulu další Smlouvu o dílo napravující nedostatky v oblasti požárně 

bezpečnostní (dle přiložené přílohy)? 

Odpověď: Fond touto informací nedisponoval do okamžiku, kdy byl informován nadepsanou 

společností NY legal s.r.o. 

   

S pozdravem 

 

……………………………………………………………………… 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

Státní fond životního prostředí České republiky 

 

(dokument je podepsán elektronicky) 


