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Č. j.: SFZP 037239/2023                                                   

Datum: 17. 2. 2023                                                               

 

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „SFŽP ČR“) 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 25. 1. 2023 Vaši žádost o poskytnutí informací 

týkajících se Smlouvy č. 1190400298 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci projektu „Připojení obce 

Psáry na Posázavský vodovod“. 

SFŽP ČR Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 25. 1. 2023 

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

poskytuje požadované informace níže a přílohou. 

V rámci žádaných informací týkajících se Smlouvy č. 1190400298 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR 

v rámci projektu „Připojení obce Psáry na Posázavský vodovod“ (dále jen „Akce“) žadatel požaduje 

následující: 

- zaslání žádosti obce Psáry o poskytnutí podpory/dotace podané v souvislosti s Akcí včetně příloh; 

Předmětné informace SFŽP ČR poskytuje přílohou v adresáři „1_žádost + přílohy“. 

- doložení žádostí obce Psáry o čerpání částek podpory/dotace včetně příloh; 

Žádosti o platbu (dále jen „ŽoP“) byly podávány prostřednictvím Agendového informačního systému 

(dále jen „AIS“). Předmětné informace SFŽP ČR poskytuje přílohou v adresáři „2_financování“ 

- sdělení, jaké částky podpory byly obcí Psáry v rámci této Akce už žádány a ze strany SFŽP ČR 

vyplaceny; 

Příjemcem podpory byla prostřednictvím AIS podána ŽoP na dotaci ve výši 1.987.159,74 Kč, která 

byla ze strany SFŽP ČR proplacena dne 10. 9. 2021, dále na dotaci ve výši 2.533.372,18 Kč, která byla 

ze strany SFŽP ČR proplacena dne 16. 12. 2021 a na dotaci ve výši 12.641.297,90 Kč, která byla ze 

strany SFŽP ČR proplacena dne 5. 12. 2022. 

- sdělení, zda byly obcí Psáry doloženy SFŽP ČR případné změny plnění (vícepráce), a pokud ano, 

prosím o zaslání podkladů, které k tomu obec Psáry doložila. Dále prosím o sdělení, zda a jaké byly 

obcí čerpány částky podpory z důvodu případných změn plnění (víceprací) – lze doložit např. ve formě 

tabulky se specifikací víceprací a konkrétních částek, které byly obcí z tohoto důvodu žádány a ze 

strany SFŽP ČR vyplaceny; 

V rámci projektu byly předloženy k posouzení dvě změny projektu na části díla, které stavěla firma 

Čermák a Hrachovec a.s., IČO 26212005, se sídlem Smíchovská 929/31, Řeporyje, 155 00  Praha 5. 

Oba Změnové listy (dále jen „ZL“) byly ze strany SFŽP ČR odsouhlaseny a proplaceny.  Předmětné ZL 

poskytuje SFŽP ČR přílohou v adresáři „3_změnové listy“. 

- sdělení, zda bylo obcí Psáry u této Akce už vše formálně dotaženo a doloženo SFŽP ČR. Byly obcí 

doloženy všechny podklady k závěrečnému vyhodnocení akce? Pokud ano, prosím o zaslání 

podkladů, pokud ne, prosím o sdělení termínu, do kdy tak má obec Psáry učinit. 
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Projekt je stále ve fázi realizace. Aktuální termín pro doložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení 

akce (dále jen „ZVA“) byl stanoven na červenec 2023. Do současné doby nedošlo k převzetí stavby 

z důvodu jejích vad s tím, že aktuálně je podána druhá žádost o prodloužení termínů realizace a ZVA 

z důvodu nedokončené části stavby, a to do srpna 2024. 

 

 

 

S pozdravem 

 

……………………………………………………………………… 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

(dokument je podepsán elektronicky) 
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