
Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Název akce (projektu) Posílení vodovodu Lhota-Vlasenice

Ministerstvo zemědělstvi

Těšnov 65/1 7

11705 Praha 1

ldentifikační ěíslo EDS: l 129D252004316

Sno=-!3!'I ldentifikační číslo

Účastník obec Lhota-Vlasenice Typ financování Ex ante

Vlasenice 18 Místo realizace projektu

39470 Lhota-Vlasenice Alokace v území (okres CZ0633

CZ LAU) Pelhřimov

lČ oo584o88

RČ Telefon 602285545

Statutární Milan Houška starosta obce E_mail houska@detailcz.cz
zástupce, nebo
osoba oprávněná Fax

Kód
řádku Název Termíny akce (projektu) Ukončení Závaznost

2018 Realizace akce (proiektu) stanovená poskvtovatelem 31 .1 0.2016 max
2042 Předložení dokttmentace k závěrečnémrt whodnncení akee /nrnipktrr\ 30 04.2017 mex

cíl akce (projektu) / lndikátor / Parametr
cíIakce (projektu)

Kód
řádku Název indikátoru Měrná

jednotka
Výchozí
hodnota

Cílová
hodnota Datum cí]ové hodnoty

Kód
řádku Název parametru Měrná

jednotka Hodnota Závaznost Minimální
hodnota *

Maximální
hodnota *

odkvselovací stanice m3 1 500 nre 0 ono 0.000

' v případě záVaznosti lNT je umoŽněno Vyp|nit minimální a maximá|ní hodnotu (V případě jiné záVaznosti nelze pole Vyplnit)
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Financování projektu * úda.je v Kč x €

P'ě. Kód řádku do
3',t.'t2.2015

Aktuální rok
201 6**

2017 po 2017 Celkem v
letech

Závaz
nost

MiďMax
hodnota "**

I 6090 0,00 2 408 000,00 0,00 0,00 2 408 000.00 MIN

509s o,o0 2 408 000,00 0,00 0,00 2 408 000,00

64ps 0,00 2 408 000,00 0,00 0.00 2 408 000,00

2 6570a 0,00 1 686 000,00 000 0,00 1 686 000,00 MAX

657s 0,00 I 686 000,00 0,00 0,00 1 686 000,00

J 6679 0,00 722 000,oo 0,00 0,00 722 000,oo MIN

667s 0,00 722 000,00 0,00 0,00 722 000,oo

59zs 0,00 2 408 000,00 0,00 0,00 2 408 000,00

iounrn za 5K
INV 0,00 I 686 000,00 0,0( 0,00 1 686 000,00

Souhrn za
SR

0,00 1 686 000,00 0,0( 0,00 1 686 000,00

iouhrn za SR
a alokace EU 0,00 I 686 000,00 0,00 0,00 í 686 000.00

Souhrn
zdrojů 0,00 2 408 000,00 0,00 0,00 2 408 000,00

Klasifikace SR ****

P.č. Kód řádku Název
Druh.
tříd.

odvět.
tříd'

ilssP
Zdroj

ilssP
Úeet

Účet'
znak

Tvp
SR

Aktuální rok
201 6"-

1 6090 Náklady pořízení staVebnich objektů 2 408 000,00

609s Náklady budov a staveb 2 408 000,00

64ps souHRN lNVEsTlÓNicH PoTŘEB PRoJEKŤU 2 408 000,00

2 6570a V0s _ rczpoČel kapiloly splávce pÍogramu _ NNV pÍoleklU 6341 231 000 41 00000 29947 VSR 1 686 000 00

657s Výdaie oss a dotace ze státniho íozpočtu {VDs) I 686 000,00

J 6679 Vz _ Jiné Vlástni zdoe účaslníka programu 722 000,00

567s Vlastni zdroie účastnika píogíamu (Vz) 722 000,00

69zs soUHRN lNVEsTlČNicH zDRoJÚ PRoJEKTU 2 408 000,00

Souhrn za SR INV 1 686 000,00

Souhrn za SR 1 686 000,00

Souhrn za SR a alokace EU í 686 000'00

Souhrn zdroiů 2 408 000,00

- hodnotyV jednotlivých řádcích se uvádějí V Kč na 2 desetinná místa

"- pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto dokumentu' jsou závazné objemy aktuálního roku, pokud není pole záVaznost
vyplněno, není záVaznost stanovena

--- v případě záVaznosti lNT se Vyplňuje minimální a maximálnÍ hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole Vyplnit)

""'* K|asifikace můŽe být v průběhu roku upřesněna poskytovate|em

Vydání tohoto rozhodnutí podlezákona č.63412004 Sb'' o spráVních poplatcích
Na toto rozhodnutí se podle s 14 odst' 5 zákona č í pozdějŠích předpisů, nevztahují obecné předpisy o správním řízení

předpisů) a je Vy|ouóeno jeho soudní přezkoumání

Nedí|nou součástí dokumentu jsou podmínky, které ]sou uvedené v příloze

21222t2016-MZE-15131

Razítko a podpis

lng. Zdeněk Hledíklng. Jiří Duda ředitel odboru

221 812 534
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2.

Přílo ha k Rozhod n utí č.j. 21222 l 2t 16-M.ZE'-1 5 1 3 1

o poskytnutí dotace

identifikační číslo EDS 1'29D2520043t 6

ooPosílení voclovodu Lhota-Vlasenice"

Podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu určených na Íinancování akce

1. Při čerpání finančních prostředků státního rozpočtu bude investor postupovat podle zákona
č. 21812000 Sb. (rozpočtová pravidla), vyhlášky MF č' 56012006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů a podle Pravidel MZe České republiky čj. MŽe I44690|20I2-MZE-|5131 pro
poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci progťamu I29 250 ,,Výstavba a

technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanahzací" (dále jen Pravidla). Finanční
podpora je poskytována na financování nákladů stavební a technologické části Q'JSTČ).
ostatní náklady hradí investor plně z vlastních zdrojů.
Investor je povinen dodrŽet závazné ukazatele ,,Termíny akce" uvedené Ve sloupci
,,Ukončení", ,,Parametr akce" uvedené ve sloupci ',Hodnota" a,'Financování projektu"
uvedené ve sloupci ,,celkem v letech" uvedené ve vydaném Rozhodnutí. Není-li ve
sloupcích, ve kterýchje stanovenazávaznost výše uvedených určujících ukazatelů, uvedena
žádná hodnota, jedná se o ukazatele orientační. objemy aktuálního roku nejsou závazné,
jedná se o ukazatele orientační s výjimkou hodnoty uvedené na řáclku 6570a.
- Realizací akce (projektu) stanovené poskytovatelem se tozumi dokončit akci (zajištění

kolaudačního rozhodnutí vč. nabytí právní moci nebo rozhodnutí o uvedení stavby do
zkušebního provozu vč. nabytí právní moci) v termínu stanoveném v Rozhodnutí a s
ukazateli tam uve denými.

- PředloŽení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) Se rozumí
povinnost investora zabezpečit závěreěné vyhodnocení akce podle $ 6, vyhlášky
Ministerstva financí č.56012006 Sb., kterou účastník programu dokládá splnění obsahu
Rozhodnutí

- Ukončení financování akce následuje po termínu rcalizace akce stanoveném
v Rozhodnutí a nemůže být delší než termín předložení dokumentace závěrečného
vyhodnocení akce.

Hodnota ukazatele ,,Financování projektu" uvedená ve sloupci ,,celkem v letech" na řádku
65]aaje stanovena jako maximální'
Hodnota ukazatele ,,Financování projektu" uvedená ve sloupci ,,celkem v letech" na řádku
6679 .je stanovena jako minimální.
Nesplnění podmínek závazného ukazatele označeného jako ,,Termíny akce (projektu)" je
stanoveno Ministerstvem zemědělství vsouladu s $ 14 odst. 6 zákona č' 218 12000 Sb' za
méně závažné. odvod za porušení rozpočtovékázně v tomto případě činí v souladu s $ 44a
odst. 4 písm. a) 5%.
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 žádostje investor povinen řádně zdůvodnit a
doloŽit. Žáďostpodává investor podle příslušného článku Pravidel.
Finanční podpora se poskytuje zálohově na účet zŤízený v České národní bance v souladu se

zákonem č.21812000 Sb. a podléhá ročnímu zučtování se státním rozpočtem podle vyhlášky
ě.367l20I5 Sb. V případě, že investor listí již v průběhu roku, Že nebude schopen v plné
výši vyčerpat přidělenou finanční podporu, je povinen neprodleně předat poskytovateli tuto
informaci a dále postupovat podle příslušného článku Pravidel.

a
J.

4.

5.

6.

7.



12.

13.

Investor je povinen použít poskýnutou finanční podporu v příslušném rozpočtovém roce
apouze k účelu, na který mu byla poskytnuta.
Investor bude přijednání s dodavateli prosazovat nejúspornější řešení.
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 poskýnuté před kolaudací stavby pouze se souhlasemMZe.
Prostředky státního rozpočtu uvedené na řádku 657s ,,Yýdaje oSS a dotace ze státního
rozpočtu (VDS)" 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
zahé4eníŤízení ve věci odvodů za porušení rozpočtovékáŽrrě.
Pro tento proglam stanovilo MF ČR účelový znak29947.
Investorje povinen postupovat pŤizávěrečném vyhodnocení akce podle článku VIII Pravidel
a ve lhůtě uvedené v Rozhodnutí v řádku ,,PředloŽení dokumentace k závěrečnému
vyhodnocení akce (projektu)" požádat o kontrolu a ukončení akce.
Investor je povinen v rámci závilečného vyhodnocení akce předloŽit schválený Plán
financování obnovy vodovodů akanalizaci zptacovaný v souladu se zákonem ě.274l200I
Sb. o vodovodech akanalizací pro veřejnou potřebu ve zněni pozdějších předpisů'
obsah předkládané dokumentace závěrečného vyhodnocení akce je stanoven vyhláškou MF.
Investor je povinen si včas zajistit veškeré podklady a doklady, které jsou součástí
předkládané dokumentace.
Investclr je povinen uclrovávat veškeró sorrvisející dokrrnrerrly s realizovanolt akcí mininrálně
10 iet tld ternríntt r-rkončení zťrvěrečnélro vylriiclnocení akce. ptlkud není "iinými pŤedpis"v

stancivetta doba delší. Dokunrentace tnusí býl vec1ena přelrleclně a tnusí být le}rce dosaŽiteiná.
Investor je povinen provádět uďržbu, opravy' generální opravy a obnovu veškerého majetku
tak, jak je to nutné pro jeho uďrŽení v dobrém provozním stavu. Investor je povinen zqistit
si na uvedené činnosti dostatečné finanční zdroie.

14.

15.

16.

17,

Potvrzení souhlasu investora s podmínkami Rozhodnutí
Stvrzuji svým podpisem, Že souhlasím se všemi podmínkami tohoto Rozhodnutí a zavazuji se je
plnit.

Statutární zástup c e inve stora

dne: /4'6 óplr Ůrc*c kecrťZq
Razítko a


