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Náze akce ‚r~Jclcw~ : CZ.1.o2/1.1.00/12.15408 Kanalizace Psáty, Dolníjirčany . lokalita Vysok~ a ulice Pod Kostelem :

Ú&5tPík . : Obec Psáry Idén~~~r~sio EDS/SMVS 1150112001277
. Pražská 137 nebo ‚ ‘ . ‚

. - . - - 25244 Psáty ‘ ldentIfu‘aČní Číslo ElS - reg.‘ IS SFZP 12131811

‘ Cz . - . -

‘: ‚ - - rpflnancování .

iČ ‚ . ‚ 00241580 místo realizace projektu Psáwy

RČ - . ‘

statutární zástupce úČastníka ‚ Milan Vácha alokace v území (OKRES_LAu) ‘ CZO2OA
- - - Praha-zapad

teleion +420 241 940 454 -

c-mail ‘ podateIna®paa~.c

Termíny akce (projektu)

Název Ukončeni Závaznost

Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem i 3132016 max

Paaametr/ lndikatorJ Cíl akce (projektu)

Název parametru

~ Délka nových kanalizačních siti

Název indikátoru

Měrná Minimátnl Maximálnl
jednotka Hodnota Závaznost hodnota * hodnota *

km 3816200 min

Typ Měrná Výchozi Chová
indikátoru jednotka Zdroj hodnota * hodnota *

‚ II Ii II II
Datum cilavt hodnot‘ .

‘Kód řádku

I 1

Cil altec (projektu)

* v připadě závaznosti lNrje umožněno ‘yptnit minimální a tnsaximálnl hodnotu (V připadějiné závaznosti nelze pole vyplnit)
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údaje v mil. Kč C

Financování projektu n

účeiosý
kód řádku název P70 znak do 31.12.2012 2013 2014 po 31.12.2014 celkem v letech* závaznost

6159 jinévýše neuvedené náklady realizace projtleeu 0,00000000 0,35818600 4,18635600 4,16190400 8,70644600 max

61St Ostatní náklady realizace projektu 000000000 0,35818600 4,18635600 4,16190400 8,70644600 max

64pa SOUHRN FINANČNrCH POTŘEB PROJEKTU 0,00000000 0,35818600 4,18635600 4,16190400 8,70644600 max

6660 Prostředky EU kryté alokacI schválenou EK 0,00000000 0,30445800 3,55840200 3,53761800 7,40047800 max

666a Předpokládané zdroje financováni 0,00000000 0,30445800 3,55840200 3,53761800 7,40047800 max

Jiné než‘41e inedené vlaatnizdroje ŮČastnika
6679 progmmu 0,00000000 0.03581900 0,41863700 0,41619100 0,87064700 max

667a VlastnI zdrojt úČatenlka programu Q~‘Z) 0,00000000 0,03581900 0,41563700 0,41619100 0,87064700 max

6730 Dotace ze Státnlho fondu živom0,o prostžedi 0,00000000 0,01790000 0,20931700 0,20809500 0,43532100 max

673s Dotace poskytnuté ze aiátnlch fondů 0,00000000 0,01790900 0,20931700 0,20809500 - 0,43532100 max

69za SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 0,00000000 0,35818600 4,18635600 4,16190400 8,70644600 max

Souhrn Částek za SR 0,00000000 0,00000000 0.00000000 0.00000000 0,00000000

a pokud poskytovatel neatanavfjinak, jsou závazné objemy celkem vletech

hodnotyvjednoelivých řádclch se traádějlv mil, KČ naB dctttinných mist

- - Nedílnou součásti tohoto dokumentu je příloha, která obsahuje podmínky pro vydáni rozhodnuti o poskytnutí dotace J stanoveni výdajů, účel, na - -

Podmlnkyl který má být dotace poskytnuta, základní podmínky dotace a předpokládanou strukturu financování. - - -

Datum 22 05 2013 Čj 1150112001277/1

Schválil Mgr MartIn Kublca náměstek UROPZP Vylizuje Pecha Martin LadIslav Rehurek

Razítko a podpis Telefon 267 994198

E mail Martin Pechaessfzp cx

: .F~ . .- -

Vydání tohoto rozhodnutí nepodléhá správnímu poplaticu podle akaa Č. 6344004 Sb E‘!p4vnídi poplatclch
Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat podle zákona Č. 500J2004 ~b.~t~tněni zaSni wt~ a odvoláním na 414 odst4zákona Č. 218/2000 Sb V platném zněni
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OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE Pd

ŽIVOTNÍ PROSTkEDÍ Fondsoudržnosti . wciuciiapřimc~u
Evropsky fond pro regionalni rozvoj

Příloha k registračnímu listu akce

ident.č. EDS/SMVS: USD112001277
ev.č. IS SFŽP: 12131811

ev.č. MSC 2007: CZ.1.02/1.1.00/12.15408
žadatel/účastník/příjemce podpory: Obec Psáry

Účel, na který bude dotace při splnění stanovaných podmínek poskytnuta:

Výstavba kanalizace v lokalitě Vysoká a ulici Pod Kostelem v obci Psáry, kraj Středočeský.

Podmínky pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace:
- Celková výše dotace stejně jako procentní podíly dotace stanovené v tomto registračním listu jsou
maximální a budou upřesněny spolu š termíny realizace podle příslušných dodavatelských smluv. V
případě snížení celkových způsobilých veřejných výdajů na základě upřesněných celkových výdajů a
aktuálních sazeb DPH bude dotace snížena dle procentních podílů podpory uvedených vtomto
registračním listu.
- Výše podpory může být upravena z důvodu významných změn vstupních dat v aktualizované finanční
analýze ve smyslu ustanovení bodu 8.2 Implementačního dokumentu (např. etapizace projektů OPZP,
zajištění solidární ceny).
- Žadatel provede výběr dodavatele podle čI. 7 Směrnice MŽP Č. 12/2012 a pokynů Státního Fondu
životního prostředí ČR (dále jen “Fond“).
- Podmínkou vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace je předložení nezbytných dokladů v rozsahu podle
příslušné přílohy aktuální Směrnice MZP pro předkládání žádostí a poskytování finančních prostředků
pro projekty z OPZP do 12.měsíců od vydání tohoto registračního listu. Tyto doklady předloží žadatel
Fondu. Termín může v případě vážných důvodů prodloužit Rídící orgán.
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebude vydáno, pokud žadatel nesplní pokyny Fondu (dle zmocnění
Fondu jako zprostředkujícího subjektu) vydané v souvislosti s jeho přípravou v rámci zmocnění Fondu
jako zprostředkujícího subjektu a podmínky pro uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP na
spolufinancování akce.

Základní podmínky poskytnutí dotace:
(viz rovněž body 2 a 3 závěrečného ustanovenQ

- Akce bude provedena v souladu s předloženou žádostí.
- Akce bude realizována v předpokládaném rozsahu, tj.
- výstavba kanalizace v délce 3,81 km,
- Realizací akce bude vytvořen předpoklad pro připojení navíc 306 EQ.
- Na ČOV Psáry bude možno odstranit navíc 12,68 t/rok CHSKCr, 5,91 t/rok NL.
- Po dokončení akce bude likvidace odpadních vod v souladu s vodním zákonem (č. 254/2001 Sb.) v
platném znění a jeho prováděcími předpisy.
- Bude zajištěn řádný dozory průběhu výstavby.
- Žadatel je povinen předkládat Fondu elektronicky průběžné monitorovací zprávy o stavu přípravy a
realizace akce, včetně aktualizace plánu financování v letech, a to od okamžiku vydání Registračního
listu (viz. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce). Nezaslání monitorovací zprávy v požadovaném

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 10010 Praha 10, Tel.: +420267121111, w~v.n1zp.cz
Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 14300 Praha 11, Tel.: +420 267 994 300, Fax.: +420 272 936585, IČ: 00020729
www.sfzp.cz, wv~.opzp.cz, Zelená linka 300 260 500, dotazy@sfzp.cz
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OPERAČNÍ PROGRAM

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

EVROPSKÁ UNIE
Pro vodu

Fond soudržnosú
vzduch a přírodu

Evropský fond pro regionální rozvoj

termínu a neaktualizace plánu financování v letech může mít za následek přesun alokovaných
finančních prostředků do následujícího roku.
. Příjemce podpory doloží Fondu dostatečné zajištění vlastních zdrojů do celkové výše upřesněných
rozpočtových nákladů na realizaci akce ve lhůtě stanovené pro předložení nezbytných dokladů ve
smyslu Směrnice Mžp.
. Příjemce podpory zajistí udržitelnost projektu po celou dobu provozování J v případě, že čistý tok
hotovosti má v cash flow projektu sice kladnou hodnotu, avšak její výše nezaručuje udržitelnost
projektu. Případný rozdíl bude příjemce podpory krýt z jiných zdrojů.

Z hlediska provozování vodohospodářské infrastruktury je nezbytné naplnit podmínky v souladu s
Metodikou pro žadatele, rozvádějící podmínky Přílohy Č. 7 Programového dokumentu OPZP.
Pro vydání Rozhodnutí o poskytnůtí dotace z hlediska přovozování je třeba doložit dodatek
provozních smluv, výpověď smluv nebo jiný dokument prokazující ukončení stávajících provozních
smluv a splnit podmínky provozování vodohospodářské infrastruktury v souladu s požadavky Fondu.

Žadatel je povinen vést účetnictví (daňovou evidenci) podle pravidel uvedených v bodu 3
závěrečného ustanovení a musí být schopen průkazně všechny operace dokladovat dle relevantních
nařízení ES při následných kontrolách a auditech. .

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 10010 Praha 10, Tel.: +420 267 121 111, www.mzp.cz
Státní fond životního prostředí CR, Kaplanova 1931/1, 14800 Praha 11, Tel.: +420 267 994 300, Fax.: .420 272 936 585, IČ: 00020729
www.sf2p.cz, ~.opzp.cz, Zelená linka 800 260 500. dotazy@sfzp.cz
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OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

EVROPSKÁ UNIE I
Pro vodu,

Fond soudržnosti
vzduch a přírodu

Evropský (otic] pro regionální rozvoj

Předpokládaná struktura financování:
(částky uvedené v registračním Jistu jsou zaokrouhleny na tisíce směrem nahoru. Při další administraci akce se bude vycházet z níže uvedených částek)

Plánovaná výše podpoiy z OP ŽP vjednotlivých letech v KČ; .

FinanČní zdroje (v
KČ) rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem

v% kvKČ CZV

Celkové výdaje na 0 0 0 0 0 709 000 8 286 533 8 238 132 17 233 665
projekt

Celkové
nezpůsobilé výdaje O O O O O O O O O
projektu

Způsobilé výdaje .

připadající na O O 0 0 0 358 186 4 186 356 4 161 904 8 706 447 100
finanČní mezeru

Zdroje žadatele 0 0 0 . 0 0 35 819 418 637 416 191 870 645 10

Půjčka ze SFŽP
(doplněni vl. zdrojů O O 0 0 0 17 961 209 927 208 701 436 590 5
investora)

PodporazFS O 0 0 0 304458 3558402 3537618 7400480 85
(dotace)

Dotace sržp ČR O O 0 0 0 17 909 209 317 208 095 435 322 5

Plánovaná výše podpory z o~ž~ odpovídá stavu při podání žádosti.
akce as přihlédnutím k disponibilním prostředkům OPZP.

Skutečné rozložení do jednotlivých let bude určeno podle aktuálních potřeb financování

Dojde-li k přehodnocení charakteristiky příjemce podpory (veřejnoprávní, soukromoprávní subjekt), bude výše podpory z FS a výše podpory ze SFŽP ČR
odpovídajícím způsobem upravena. Uhrn podpory z FS a SFZP ČR zůstane zachován.

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, Tel.: +420 267 121 111, www.mzp.cz
Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 14800 Praha 11, Tel.: +420 267 994 300, Fax.: +420 272 936 585, iČ: 00020729
w~.sfzp.cz, w~v.opzp.cz, Zelená linka 800 260 500, dotazy@sfzp.cz
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4~ OPERAČNÍ PROGRAM

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

EVROPSKÁ UNIE J
Pro vodu,

Fond soudržnosti I
vzduch a přírodu

Evropský fond pro regionální rozvoj I

Závěrečné ustanovení:

1.
Termín realizace akce je orientační a odpovídá stavu z období přípravy registrace akce.

2.
Dílčí parametry akce mohou být upraveny v rozhodnutí o poskytnutí dotace ve vazbě na zpřesněnou
dokumentaci, při zachování vlastního účelu akce. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude rovněž
obsahovat další podmínky poskytnutí dotace, včetně sankcí pro případ jejich porušení.

3.
Pokud se žadatel v žádosti o podporu identifikoval jako subjekt, který vede podvojné nebo
jednoduché účetnictví, je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR. Vede-li účetnictví podle
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, je povinen vést analytickou evidenci s vazbou k akci (předmětu
podpory). .

Pokud se žadatel v žádosti o podporu identifikoval jako subjekt, který nevede účetnictví, ale pouze
daňovou evidenci, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z
příjmů, rozšířenou o níže uvedené požadavky, a to, že:
- příslušné doklady musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu ~ 11. zákona

č. 563/1991 Sb., o účetnictví (s výjimkou bodu Q pro subjekty, které nevedou účetnictví, ale
daňovou evidenci);

- předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky
vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;

- při kontrole žadatel poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném

4.

rozsahu;
uskutečněné příjmy a výdaje jsou analyticky vedeny ve vztahu k příslušnému projektu, ke kterému
se vážou, tzn. že na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, ke kterému projektu se vztahují.

Procenta dotace uvedená v tomto registračním listu jsou zaokrouhlena. Při stanovení výše dotace
podle úvodních podmínek tohoto registračního listu sebude vycházet ze skutečného poměru
uvedených hodnot dotace a způsobilých výdajů.

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 10010 Praha 10, Tel.: +420 267 121 lfl, www.mzp.cz
Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 14800 Praha 11, Tel.: +420 267 994 300, Fax.: +420 272 936 585, Č: 00020729
‘~w.sfzp.cz, w~.opzp.cz, Zelená linka 800 260 500, dota~~@isfzp.a
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