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Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
V návaznosti na Vaši „Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“, doručenou dne 15. 12. 2020 a týkající
se poskytnutí informací k dálnici D49, stavby 4901 Hulín - Fryšták, Vám Státní fond dopravní
infrastruktury (dále jen „SFDI“) sděluje následující:
1) Na projektech, které jsou financovány z prostředků SFDI, je u všech výdajů
prováděna tzv. administrativní kontrola, která je prováděná u každé předložené
žádosti o platbu, a při které se kontrolují předkládané faktury ve vazbě na podmínky,
za kterých jsou finanční prostředky ze SFDI poskytovány a ve vazbě na Smlouvu o
dílo. Provádění administrativní kontroly je prováděno od zahájení stavby na všech
výdajích předkládaných k úhradě ze zdrojů SFDI.
Zároveň na stavbě „D4901 Hulín – Fryšták“ od září 2017 probíhá supervize
stavebních prací, která je prováděná průběžně.
2) Výše uvedená administrativní kontrola byla prováděna od zahájení realizace stavby,
resp. u každé předložené žádosti o platbu na SFDI. Supervize stavebních prací je na
stavbě prováděna od září 2017 a v závislosti na provádění prací stále pokračuje.
Administrativní kontrola i Supervize stavebních prací byla prováděna na výdajích těch
stavebních objektů, které byly realizovány a hrazeny z prostředků SFDI. Vzhledem
k tomu, že se ŘSD nepodařilo získat platná stavební povolení na rozhodující části
stavby, byly realizovány pouze přípravné práce na souvisejících stavebních
objektech, zvláště pak demolice, přeložky inženýrských sítí, místních komunikací,
polních cest, byly prováděny provizorní komunikace a práce na některých mostních
objektech.
3) Na základě výše uvedených kontrol byly zjištěny částečné nedostatky ve fakturaci,
zvláště v dokládání při prokazování množství realizovaných pracích a výpočtu
valorizačních koeficientů. Uvedené nedostatky jsou průběžně řešeny a napravovány,
ze strany ŘSD jsou předkládány požadované podklady.
S pozdravem
Ing. Lucie Bartáková
ředitelka sekce pro správu
finančních zdrojů
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