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Praha 17. 12. 2020 
 
Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
Vážená paní,  

Ministerstvu financí byla dne 9. prosince 2020 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů. Žádost je formulována takto: 

„V návaznosti na sdělení Ministerstva financí ze dne 5. srpna 2020 pod č. j.: MF-
11160/2019/9008-4 ve věci projektu „Zřízení kanalizačního řadu v lokalitě Doubrava-
Hranice a zřízení inženýrských sítí a infrastruktury v lokalitě Doubrava U starostky,“ 
případně pod jiným názvem projektu v předmětné věci vás žádáme ve smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací, 
a to zaslání písemného sdělení:  
- zda a k jakému datu a v jaké výši byla obci Doubrava přislíbena finanční částka na 
předmětný projekt vyjma částky uvedené Ministerstvem financí ČR dne 5. 8. 2020 
(1 705 000Kč bez DPH),  
- zda již byl Ministerstvem financí ČR vybrán zhotovitel prací, případně kdy k tomuto 
dojde,  
- zda již byla uzavřena smlouva mezi Ministerstvem financí ČR a zhotovitelem, 
případně kdy se předpokládá, že k tomuto právnímu aktu dojde,  
- zda již byly Ministerstvem financí ČR poskytnuty zhotoviteli finanční prostředky na 
předmět díla a v jaké výši,  
- pokud byla uzavřena smlouva o dílo mezi Ministerstvem financí ČR a zhotovitelem, 
žádáme o zaslání její kopie.“  
 
K jednotlivým dotazům Vám Ministerstvo financí sděluje následující: 

„- zda a k jakému datu a v jaké výši byla obci Doubrava přislíbena finanční částka na 
předmětný projekt vyjma částky uvedené Ministerstvem financí ČR dne 5. 8. 2020 
(1 705 000Kč bez DPH)“ 
 
Obci Doubrava nebyla přislíbena finanční částka na předmětný projekt. V případě 
schválení projektu k realizaci Meziresortní komisí pro procesování programu řešení 
revitalizace Moravskoslezského kraje a v případě zařazení projektu do priorit 
konkrétního roku Ministerstvem průmyslu a obchodu bude veřejným zadavatelem 
a smluvním partnerem zhotovitele Ministerstvo financí, nikoliv obec Doubrava. 
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„- zda již byl Ministerstvem financí ČR vybrán zhotovitel prací, případně kdy k tomuto 
dojde“  
 
Ministerstvem financí nebyl dosud vybrán zhotovitel prací. V případě zdárného 
dokončení projektové přípravy akce a zařazení výše uvedené stavby do seznamu 
prioritních projektů Programu revitalizace Moravskoslezského kraje Ministerstvem 
průmyslu a obchodu bude v příslušném roce vyhlášeno Ministerstvem financí 
výběrové řízení pro provedení stavby. 
 
- zda již byla uzavřena smlouva mezi Ministerstvem financí ČR a zhotovitelem, 
případně kdy se předpokládá, že k tomuto právnímu aktu dojde,  
 
- zda již byly Ministerstvem financí ČR poskytnuty zhotoviteli finanční prostředky na 
předmět díla a v jaké výši,  
 
- pokud byla uzavřena smlouva o dílo mezi Ministerstvem financí ČR a zhotovitelem, 
žádáme o zaslání její kopie.“  
 
S ohledem na odpověď pod druhou odrážkou je odpověď na zbývající dotazy 
bezpředmětná. 
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