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798 55 Polomí

Souhlas se zadáním akce a podmíněný příslib dotace v rámci programu 129 390
„Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“
Vážený pane starosto,
Ministerstvo zemědělství, odbor vody v krajině a odstraňování povodňových škod, jako
správce programu, posoudilo Vámi předloženou žádost o poskytnutí finančních prostředků
na základě IV. výzvy programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a
malých vodních nádržích“. Z důvodu dočerpání alokovaných finančních prostředků na tento
program jsme nuceni Vaši žádost přeřadit do navazujícího programu 129 390 „Podpora
opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“. V návaznosti na
posouzení Vaší žádosti a v souladu s Pravidly České republiky - Ministerstva zemědělství č.
j. 53466/2019-MZE-15151 pro poskytování a čerpání dotací z programu 129 390 „Podpora
opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“ a způsobu
kontroly jejich užití, Vám udělujeme Souhlas se zadáním akce a podmíněný příslib
dotace na níže uvedenou akci:
Podprogram

Číslo
akce

Název akce

Souhlas do
výše
(v tis. Kč)

129 393

3001

Obec Polomí - rekonstrukce a oprava vodní
nádrže

4 261,025

Pravidla programu 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních
nádržích – 2. etapa“ jsou uveřejněna na stránkách Ministerstva zemědělství. Vámi dosud
předložené doklady dle původního programu 129 290 akceptujeme v plném rozsahu, dále
však je třeba postupovat dle nových pravidel.
Maximální výše případné podpory na danou akci je podle platných Pravidel programu 129
390, podprogramu 129 393, bodu VI., stanovena takto:
a) v případě rekonstrukce a odbahnění maximálně do výše 70 % z uznatelných nákladů
stavebně-technologické části, maximálně do výše 2 mil. Kč na akci a zároveň
maximálně do výše 350 Kč/m3 vytěženého sedimentu včetně všech souvisejících
nákladů (odvoz a zapravení sedimentu, skládkování atd.) v případě odbahňování.

b) v případě výstavby a obnovy maximálně do výše 70 % z uznatelných nákladů
stavebně-technologické části, maximálně do výše 4 mil. Kč/ha za každý započatý
hektar a současně maximálně do výše 10 mil. Kč na celou akci.
Na tuto akci lze vypsat výběrové řízení na dodavatele stavebních částí dle níže uvedených
podmínek. Pro vypisování výběrových řízení a pro hodnocení nabídek podle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), a v případě
veřejných zakázek malého rozsahu, stanovuje správce programu následující podmínky,
jejichž splněním je podmíněno poskytnutí podpory:
a)

ve všech případech budou realizována zadávací řízení podle ZZVZ a v případě
veřejných zakázek malého rozsahu lze postupovat dle § 27 a 31 ZZVZ,

b)

výběr dodavatele musí být podložen minimálně 3 relevantními nabídkami. Za relevantní
nabídku se považuje nabídka obsahující vyplněný soupis prací a podepsaný návrh
smlouvy, doručená v zadávacím řízení dodavatelem, o jehož způsobilosti plnit zakázku
nebude mít investor důvodné pochybnosti,

c)

veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota bez DPH přesahuje spodní hranici
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, budou zadány formou otevřeného řízení
podle § 56 ZZVZ,

d)

v případě, že se zadavatel rozhodne pro hodnotící kritérium „ekonomická výhodnost
nabídek“ podle § 114 ZZVZ, hodnotí se na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové
ceny a kvality včetně poměru nákladů životního cyklu a kvality. Zadavatel může
ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit také podle nejnižší ceny nebo nejnižších
nákladů životního cyklu.

e)

v zadávacích řízeních je možné uplatnit instituty společensky odpovědného zadávání,
týkající se podpory zaměstnanosti, vzdělávání a ochrany životního prostředí.

V rámci doplňku žádosti (formulář E) předložte následující:
a) v případě podlimitních a nadlimitních zakázek:
1) u veřejných zakázek (§ 2 ZZVZ) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 168/2016
Sb. o uveřejňování vyhlášení pro účely ZZVZ, a doklad o jejich uveřejnění
(předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího
řízení),
2) zpráva o hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti vybraného
dodavatele nabídek podle § 123 ZZVZ,
3) rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle § 123 ZZVZ,
4) písemná zpráva zadavatele podle § 217 ZZVZ,
b) v případě zakázek malého rozsahu (dle § 31 ZZVZ) se k zadávacímu řízení dokládá:
1) výzva k podání nabídek,
2) protokol o posouzení minimálně 3 relevantních nabídek,
3) rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky,
c) doklad, že veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota bez DPH přesahuje
spodní hranici podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, byly zadány formou
otevřeného řízení podle § 56 ZZVZ,
d) čestné prohlášení o způsobilosti minimálně 3 relevantních nabídek (formulář K v části
4),
e) oboustranně podepsaná smlouva o dílo, včetně soupisu prací,
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f)

údaje o nakládání s vytěženým sedimentem a o jeho uložení, údaje o pozemcích,
na které bude vytěžený sediment ukládán, tj. snímky katastrálních map a výpis
z katastru nemovitostí, případně informace o parcelách, ne starší než 3 měsíce, dále
souhlas uživatelů příslušných pozemků s ukládáním sedimentu opatřené podpisem
žadatele,

g) krycí list akce aktualizovaný ke dni podání Doplňku žádosti (formulář H v části 4),
h) pravomocné stavební povolení, je-li na podporovanou stavbu vydáváno,
i)

zprávu o přezkoumání hospodaření podle zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, a to vždy
za rok předcházející roku financování včetně víceletých akcí bez chyb a nedostatků,
případně objasnění, jak se příjemce s výhradami vypořádal (písemná zpráva o plnění
přijatých opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků). Finanční prostředky ze
státního rozpočtu budou uvolněny až po doložení výše uvedeného,

j)

formuláře S 09 EDS upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky.

V souladu s § 5 odst. 1. písm. d) vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu
na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, budou finanční
náklady na jednotlivé parametry uvedené ve formuláři S 09 140 pro účel výpočtu výše
podpory uváděny odděleně v samostatné tabulce (Formulář H).
Žádáme Vás o pochopení této situace a v případě nesouhlasu s přeřazením Vaší akce do
programu 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích
– 2. etapa“ nás o tom neprodleně písemně informovali.
V případě souhlasu s přeřazením akce si Vás dovolujeme požádat o vyplnění nové přílohy
Krycí list (Formulář H), v němž je třeba doplnit indikátory, a také založení žádosti na portálu
http://isprofin.mfcr.cz/rezortni/ (podprogram 129 393).
Vydání „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ včetně stanovení výše dotace bude provedeno
správcem programu až po obdržení kompletního Doplňku žádosti, a to při dodržení
podmínek Pravidel, a tohoto Souhlasu se zadáním akce a podmíněného příslibu dotace.
Akce nesmí být ukončena a profinancována před vydáním „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“.
Výše požadované doložte správci programu do 30. 11. 2020.
S pozdravem

Ing. Marian Čiernik
ředitel odboru
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