REGISTRACE AKCE A ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE
Identifikační údaje
Poskytovatel

Ministerstvo zemědělství

Identifikační číslo

129D413002302

Adresa

Těšnov 65/17, 11000 Praha 1

Identifikační číslo EIS

129413-21-00031

Program

12941 - Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III

Název akce (projektu)

Kanalizace a ČOV v obci Mezná

Účastník

Obec Mezná

Ex post

Typ financování

IČ nebo RČ

00667030

Ulice

Mezná 43

Mgr. Romana Chvojková starostka
obce

Obec

Mezná

PSČ

39201

Telefon

724 195 795

Místo realizace

Mezná

E-mail

obecmezna@seznam.cz

Alokace v území (LAU)

CZ0317 Tábor

Osoba oprávněná

Dotace

15 644 000,00Kč
Údaje v Kč

Souhrn financování
Rok

1

Účast státního rozpočtu/dotace (max )

1

Vlastní zdroje (min )1

CELKEM

2022

0,00

4 650 000,00

4 650 000,00

2023

9 980 000,00

0,00

9 980 000,00

2024

5 664 000,00

2 054 000,00

7 718 000,00

Celkem

15 644 000,00

6 704 000,00

22 348 000,00

Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídícího dokumentu.

Kód

Termíny akce (projektu)

Ukončení

Závaznost

2018

Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem

31.12.2024

max

2042

Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu)

30.06.2026

max

2043

Lhůta pro dosažení účelu akce (projektu)

30.06.2026

max

Cíl akce (projektu)

Zajistit podmínky pro vybudování potřebné infrastruktury kanalizací pro veřejnou potřebu.

Kód

Indikátory akce (projektu)

Měrná
jednotka

Výchozí
hodnota

Cílová
hodnota

Datum
dosažení

Hodnota

Závaznost

Minimální
2
hodnota

Maximální
2
hodnota

Indikátory nebyly stanoveny.

Kód

2

Parametry akce (projektu)

Měrná
jednotka

1

Kanalizační stoky

m

2 427,00

int

2 305,65

2 548,35

2

ČOV

kpl

1,00

min

0,00

0,00

V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).
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údaje v Kč

Financování akce (projektu) v letech
Kód

Název řádku

Skutečnost
před 2021

Skutečnost
2021

Uvolněno
v roce 2022

Aktuální rok
2022

2023

2024

Od
1.1.2025

Celkem
v letech

3

6090

Náklady pořízení stavebních objektů

0,00

0,00

4 650 000,00

4 650 000,00

9 980 000,00

7 718 000,00

0,00

22 348 000,00

609s

Náklady budov a staveb

0,00

0,00

4 650 000,00

4 650 000,00

9 980 000,00

7 718 000,00

0,00

22 348 000,00

64ps

SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU

0,00

0,00

4 650 000,00

4 650 000,00

9 980 000,00

7 718 000,00

0,00

22 348 000,00

6570

VDS - rozpočet kapitoly správce programu

0,00

0,00

0,00

0,00

9 980 000,00

5 664 000,00

0,00

15 644 000,00

657s

Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)

0,00

0,00

0,00

0,00

9 980 000,00

5 664 000,00

0,00

15 644 000,00

6679

VZ - Jiné vlastní zdroje účastníka programu

0,00

0,00

4 650 000,00

4 650 000,00

0,00

2 054 000,00

0,00

6 704 000,00

667s

Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)

0,00

0,00

4 650 000,00

4 650 000,00

0,00

2 054 000,00

0,00

6 704 000,00

69zs

SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU

0,00

0,00

4 650 000,00

4 650 000,00

9 980 000,00

7 718 000,00

0,00

22 348 000,00

SOUHRN za SR INV

0,00

0,00

0,00

0,00

9 980 000,00

5 664 000,00

0,00

15 644 000,00

SOUHRN za SR

0,00

0,00

0,00

0,00

9 980 000,00

5 664 000,00

0,00

15 644 000,00

z toho prostředky EU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

z toho prostředky FM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SOUHRN za SR a ALOKACE PROSTŘEDKŮ EU

0,00

0,00

0,00

0,00

9 980 000,00

5 664 000,00

0,00

15 644 000,00

SOUHRN ZDROJŮ bez SR a ALOKACÍ PROSTŘEDKŮ EU

0,00

0,00

4 650 000,00

4 650 000,00

0,00

2 054 000,00

0,00

6 704 000,00

SOUHRN ZDROJŮ CELKEM

0,00

0,00

4 650 000,00

4 650 000,00

9 980 000,00

7 718 000,00

0,00

22 348 000,00

Název řádku

Min/Max
2
hodnota

MIN

MAX

MIN

údaje v Kč

Přehled klasifikace SR v aktuálním roce
Kód

Závaz.

PVS

Druhové
třídění

Odvětvové
třídění

IISSP
Zdroj

IISSP
Účel

Účelový
znak

Typ SR

Uvolněno
v roce 2022

Aktuální rok
2022

SOUHRN za SR INV

0,00

0,00

SOUHRN za SR

0,00

0,00

z toho prostředky EU

0,00

0,00

z toho prostředky FM

0,00

0,00

2
3

V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).
Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídícího dokumentu, jsou závazné objemy sloupce celkem v letech.

Podmínky účasti státního rozpočtu
Nedílnou součástí dokumentu jsou podmínky, které jsou uvedené v příloze.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí není v souladu s § 14q odst. 2 zákona č. 218/2000Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) přípustné odvolání ani rozklad.
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Razítko a podpis

Schválení poskytovatelem
Poskytovatel

Ministerstvo zemědělství

Útvar

Odbor vodovodů a kanalizací

Schválil

Ing. Jiří Duda

Vypracoval

Ing. Radka Praunová

Funkce

ředitel odboru

Telefon

221 814 547

Č. j.

MZE-41286/2022-15131

E-mail

radka.praunova@mze.cz
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Příloha k Rozhodnutí o poskytnutí dotace
čj. MZE-41286/2022-15131
identifikační číslo EDS 129D413002302
„Kanalizace a ČOV v obci Mezná“

Podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu určených na financování akce
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Při čerpání finančních prostředků státního rozpočtu bude investor postupovat podle zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů,
reprodukce majetku, a dalších souvisejících právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „vyhláška č. 560/2006 Sb.“) a podle Pravidel České republiky – Ministerstva zemědělství čj.
57830/2020-MZE-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu
129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“
(dále jen „Pravidla“). Finanční podpora je poskytována na financování nákladů stavební
a technologické části (NSTČ). Ostatní náklady jsou hrazeny investorem plně z vlastních zdrojů.
Investor je povinen dodržet závazné ukazatele „Souhrn financování“ uvedené na řádku „Celkem“,
„Termíny akce (projektu)“ uvedené ve sloupci „Ukončení“ a „Parametry akce (projektu)“ uvedené ve
sloupci „Hodnota“ a současně určujících závazností u jednotlivých ukazatelů ve vydaném
Rozhodnutí. Hodnoty ukazatele „Souhrn financování“ uvedené ve sloupci „Vlastní zdroje (min)“
nejsou závazné v daném roce, jedná se o ukazatele orientační, s výjimkou hodnot uvedených ve
sloupci „Účast státního rozpočtu/dotace (max)“.
Investor je povinen použít poskytnutou finanční podporu (dotaci) v příslušném rozpočtovém roce
a pouze k účelu, na který mu byla poskytnuta.
Pro tento program stanovilo MF ČR účelový znak 29512.
a) Realizací akce (projektu) stanovené poskytovatelem se rozumí zajištění kolaudačního souhlasu
nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu vč. nabytí právní moci dokončené akce v
termínu stanoveném v Rozhodnutí a s ukazateli tam uvedenými.
b) Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) se rozumí povinnost
investora zabezpečit závěrečné vyhodnocení akce podle § 6 vyhlášky č. 560/2006 Sb.,
kterou účastník programu dokládá splnění obsahu Rozhodnutí.
c) Ukončení financování akce – následuje po termínu realizace akce stanoveném v Rozhodnutí
a nemůže být delší než termín předložení dokumentace závěrečného vyhodnocení akce.
Nesplnění podmínek závazného ukazatele označeného jako „Termíny akce (projektu)“ je stanoveno
Ministerstvem zemědělství v souladu s § 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb. za méně závažné.
Odvod za porušení rozpočtové kázně v tomto případě činí v souladu s § 44a odst. 4 písm. a) 5%
a méně. V případě prodlení trvajícího do 90 kalendářních dnů je postih 1% z celkové částky dotace,
prodlení 91-180 dnů 3% z celkové částky dotace a prodlení delší 180 dnů 5% z celkové částky
dotace.
Prostředky státního rozpočtu uvedené ve sloupci „Účast státního rozpočtu/dotace (max)“
jsou poskytovány pouze za předpokladu, že akce nebude, bez písemného souhlasu MZe,
spolufinancována z jiných dotačních programů, fondů nebo jiných dotačních zdrojů. V případě
porušení tohoto ustanovení to bude považováno za porušení podmínek účasti státního rozpočtu
a bude podán podnět místně příslušnému finančnímu úřadu k zahájení řízení ve věci odvodů
za porušení rozpočtové kázně.
V případě, že nebude možno dodržet závazné ukazatele a podmínky čerpání prostředků státního
rozpočtu stanovené v Rozhodnutí, je investor povinen požádat o změnu a vydání nového
Rozhodnutí neprodleně po zjištění těchto skutečností, nejpozději však do termínu realizace akce
stanoveného v Rozhodnutí. Svoji žádost je investor povinen řádně zdůvodnit a doložit. Žádost
podává investor podle příslušného článku Pravidel.
V případě jakýchkoliv změn v rozsahu stavby se postupuje podle příslušného článku Pravidel.

10. U výstavby nových vodovodních řadů nebo kanalizačních stok je investor povinen zajistit připojení
minimálně 50% řešených obyvatel uvedených v žádosti dané akce do předložení dokumentace
závěrečného vyhodnocení akce.
11. Podpora bude příjemci vyplacena na jeho bankovní účet (u obcí a svazků obcí na účet zřízený
v České národní bance v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb.) po předložení faktury společně
s Průvodkou k faktuře (Příloha č. 9), která musí být vyplněna a potvrzena v souladu s ověřeným
podpisovým vzorem (Příloha č. 10). Investor doloží také výpis z účtu prokazující uhrazení faktury
na účet zhotovitele. Faktury uhrazené zhotoviteli před vydáním Rozhodnutí nelze předkládat
k proplacení, ale je možné je zahrnout do NSTČ akce jako vlastní zdroje investora.
12. Investor může poskytovatele požádat o úhradu zálohy na úhradu předložené faktury viz předchozí
bod. V tomto případě fakturu předloží poskytovateli včetně Průvodky k faktuře minimálně 15 dní
před její splatností a výpis o uhrazení platby zhotoviteli doloží poskytovateli do 15 dní od data přijetí
podpory. V případě zálohové formy financování je investor povinen postupovat podle vyhlášky
č. 367/2015 Sb. o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními
finančními aktivy a Národním fondem a provést vypořádání se státním rozpočtem.
13. V případě, že investor zjistí již v průběhu roku, že nebude schopen v plné výši vyčerpat přidělenou
finanční podporu, je povinen neprodleně předat poskytovali tuto informaci a dále postupovat podle
příslušného článku Pravidel.
14. Investor bude při jednání s dodavateli prosazovat nejúspornější řešení.
15. Změna vlastnictví investičního majetku, který vznikl realizací akce s účastí podpory poskytnuté
podle Pravidel, je možná po dobu 10-ti let od data poskytnutí poslední části podpory poskytnuté
před kolaudací stavby pouze se souhlasem MZe.
16. Vodohospodářské společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí musí
zachovat v rámci vlastnické struktury minimálně tento podíl kapitálové účasti měst a obcí, a to po
dobu 10 let od data poskytnutí poslední části podpory.
17. Investor je povinen zabezpečit závěrečné vyhodnocení akce podle § 6 vyhlášky č. 560/2006 Sb.
v termínu uvedeném v Rozhodnutí a postupovat při závěrečném vyhodnocení akce podle
příslušného článku Pravidel (Příloha č. 8) a ve lhůtě uvedené v Rozhodnutí na řádku „Předložení
dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu)“ požádat o kontrolu a ukončení akce.
18. Investor je povinen uchovávat veškeré související dokumenty s realizovanou akcí minimálně 10 let
od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce, pokud není jinými předpisy stanovena doba
delší. Dokumentace musí být vedena přehledně a musí být lehce dosažitelná. Současně je investor
povinen zajistit dodržení účelu, na který mu byla poskytnuta dotace, minimálně po dobu 10-ti let.
19. Investor (vlastník vodovodu nebo kanalizace) je povinen zaslat MZe aktualizovaný a schválený
plán financování obnovy vodovodů a kanalizací podle přílohy č. 18 vyhlášky č. 428/2001 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., a to prostřednictvím Informačního systému vodovodů
a kanalizací.“
20. Příjemce (nový vlastník předmětné infrastruktury) je povinen uplatňovat nedotovanou cenu pro
vodné nebo pro stočné na kalendářní rok pro odběratele vypočítanou v souladu s § 35a vyhlášky
428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. Vlastník může cenu pro vodné nebo pro
stočné na kalendářní rok pro odběratele dotovat za předpokladu, že cena pro odběratele bude
stejná nebo vyšší než průměrná cena pro vodné nebo pro stočné v České republice v předchozím
roce dle údajů ČSÚ.
21. Investor je povinen provádět údržbu, opravy, generální opravy a obnovu veškerého majetku tak, jak
je to nutné pro jeho udržení v dobrém provozním stavu. Investor je povinen zajistit si na uvedené
činnosti dostatečné finanční zdroje.

