
Stáiní fond
životního prost~R . EVRoPSKÁ UNIE

r I n OPERAČNI PROGRAM . Provodu,
. „ap QfIOV . . Fond soudržnosti

iAaf,) a ŽIVOTNI PROSTREDÍ vzduchapřirodu‘ta ‚tY rra Evropský fond pro regionální roivoj

-18-

ŘOZHQDNUTÍ Č. 12131811-SFŽP
o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí
z prostředků Státního fondu životního prostředí CR (dále Jen “SFZP“ nebo “Fond‘)

Podle ~ 1 odst. 5 zákona č. 388/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále Jen “zákon o Fondu“) a
podle čI. 8 Směrnice MŽP Č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování prostředků pro projekty
z Operačního programu Zivotní prostředí včetně spolufinancování ze SFZP a státního rozpočtu České
republiky — kapitoly 315 (životní prostředí), na základě žádosti příjemce podpory posouzené Fondem

rozhoduji o poskytnutí

dotace ze SFŽP
půjčky ze SFŽP

s ročním úrokem 1 %
podpora ze SFŽP celkem
ze způsobilých výdajů připadající na
finanční mezeru
z celkových způsobilých veřejných výdajů
(CZVV)

Kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod
Kostelem
1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika
povodní (FS)
2008-2015
Obec Psáry, iČ: 00241580
11513112001277, CZ.1.02/1.1.00/12.15408

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

Mgr. Tomáš 4halupa
Ministr životnhlo prostředí

základní podmínky poskytnutí podpory a její další náležitosti jsou uvedeny v příloze, která je ned~nou součástí tohoto rozhodnutí Na základě
tohoto rozhodnutí uzavře Fond s příjemcem podpory smlouvu o poskytnuti podpory, která stanoví další podmínky poskytnuti podpory ze SFZP
včetně důsledků jejich neplnění.
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zCZV zCZW
vevýši 435 322 Kč tj. 5% tj. 5%
vevýši 436590Kč tj.5% . tj.5%

vevýši 871912Kč tJ.10% tj.10%

vevýši . 8 706447 Kč . tj. 100%

ve výši 8 706 447 Kč

na akci:

prioritní osy:

realizovanou v letech:
pro příjemce podpory:
ident.č. EDS/SMVS, MSC2007:

Účel poskytnutí podpory:

V Praze dne: 28 -05- 2013
Č.j.: SFZP 153438/2012
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Příloha k rozhodnutí Č. 12131811-S FZP
Příjemce podpory: Obec Psáry

Základní podmínky poskytnutí podpory:
(viz rovněž body 2 a 3 závěrečného ustanovení)

- Celková výše podpory stejně jako procentní podíly podpory stanovené tímto rozhodnutím jsou
maximální a budou upřesněny spolu s termíny realizace podle příslušných dodavatelských smluv. V
případě snížení celkových způsobilých veřejných výdajů na základě upřesněných celkových výdajů a
aktuálních sazeb DPH bude podpora snížena dle procentních podílů podpory uvedených v tomto
rozhodnutí. .

‘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). .

- Příjemce podpory provede výběr dodavatele podle čI. 7 Směrnice MŽP Č. 12/2012 a pokynů Státního
Fondu životního prostředí ČR (dále jen ‘Fond“).
- Podmínkou pro uzavření smlouvy o podpoře mezi Fondem a příjemcem podpory je předložení
nezbytných dokladů v rozsahu podle příslušné přílohy aktuální Směrnice MZP pro předkládání žádostí
a poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP do 12 měsíců od vydání registračního listu.
Tyto doklady předloží žadatel Fondu. Termín může v případě vážných důvodů prodloužit Rídící
orgán.
- Fond není povinen smlouvu o podpoře uzavřít, pokud nebude Ministerstvem životního prostředí
vydáno odpovídající rozhodnutí o poskytnutí dotace.
- K zajištění celé půjčky, ‚‘četně úroků, poskytne příjemce podpory odpovídající zajištění ve smyslu
přílohy č. 8 Směrnice MZP.
‘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 Psáiy 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 dozor v 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 výdání Registračního
listu (viz. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce). Nezaslání monitorovací zprávy v požadovaném
termínu a neaktualizace plánu financování v letech můžemít 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 MZP.
- Příjemce podpory zajistí udržitelnost projektu po celou dobu provozování i 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 QPZP. .. . ..
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Pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace z hlediska provozování 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.

Příjemce podpory 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.

Fond si vyhrazuje právo změn ve financování předmětu podpory, zejména pak změn v rozpisech
čerpání podpory i v jednotlivých letech, a to v závislosti na objemu disponibilních finančních
prostředků. V takových případech bude příjemci podpory umožněna i případná změna termínu
realizace akce.

Smlouva mezi Fondem a příjemcem podpory bude obsahovat závazek příjemce podpory, že po
stanovenou dobu nepřevede předmět podpory na jinou osobu. - -

OPERAČNÍ PROGRAM

ŽIVOTNí PROSTŘEDí

EVROPSKÁ UNIE
Pro vodu,

Fond soudržnosti I
. vzduch a pruodu

Evropsky fond pro regionální rozvoj
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OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNí PROSTŘEDÍ

EVROPSKÁ UNIE
Pro vodu,

Fond soudržnosti
vzduch a prirudu

Evropský lond pro regionálnl rozvoj

Předpokládaná struktura financování:

Plánovaná výše podpory z OP ŽP v jednotlivých letech v Kč:

Finanční zdroje (v .

Kč) rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem
. v%k

vKc CZV

C&kvévýdajena 0 0 0 0 0 709000 8286533 8238132 17233665

Celkové
nezpůsobilévýdaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0
projektu

Způsobilé výdaje
připadající na 0 0 0 0 0 358 186 4 186 356 4 161 904 8 706447 100
finanční mezeru

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

Půjčka ze SFŽP .

(doplnění 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 SFžP 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. Skutečné rozložení do jednotlivých let bude určeno podle aktuálních potřeb financování
akce as přihlédnut(m k disponibilním prostředkům OPŽP. .

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.
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EVROPSKÁ UNIE
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Závěrečné ustanovení:

1.
Termín realizace je orientační a odpovídá stavu z období přípravy rozhodnutí. Závazné termíny
realizace akce stanoví Fond ve smlouvě o poskytnutí podpory (případné prodloužení v dodatku ke
smlouvě). Vychází přitom z návrhu příjemce podpory a potřeby řádného splnění účelu poskytnutí
podpory.

2.
Dílčí parametry akce mohou být upraveny ve smlouvě o podpoře ve vazbě na zpřesněn6u
dokumentaci, při zachování vlastního účelu akce a v rozsahu, stanoveném v odpovídajícím
rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydaném Ministerstvem životního prostředí.

3.
Pokud se příjemce podpory 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. 563,11991 Sb., o účetnictví, je povinen vést analytickou evidenci s vazbou k akci (předmětu
podpory).
Pokud se příjemce podpory 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 O 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 příjemce 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 podpory uvedená v tomto rozhodnutí jsou zaokrouhlena. Při stanovení výše podpory podle
úvodních podmínek tohoto rozhodnutí se bude vycházet ze skutečného poměru uvedených hodnot
podpory a způsobilých výdajů.
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