Registrace akce
Ministerstvo životního
prost edí

Poskytovatel

Identifika ní íslo EDS:

115D312010079

Vršovická 1442/65
10010 Praha 10
Název akce (projektu)
Ú astník

CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001270

Identifika ní íslo EIS

Splašková kanalizace a !OV Starosedlský Hrádek

Obec Starosedlský Hrádek

Ex post

Typ financování
Místo realizace projektu

51
26272 Starosedlský Hrádek
CZ

CZ020B
P íbram

Alokace v území (okres
LAU)

00662976

I!
R!
Statutární
zástupce, nebo
osoba oprávn"ná

Kód
#ádku

Rudolf Šimek

Telefon

724382792

E-mail

starosedlsky.hradek@volny.cz

Fax

Název

Ukon ení

Termíny akce (projektu)

2018

Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem

29.09.2017

2041

Financování akce

29.03.2018

2042

P edložení dokumentace k záv!re"nému vyhodnocení akce (projektu)

29.09.2018

Cíl akce (projektu) / Indikátor / Parametr
Cíl akce (projektu)
Výstavba kanalizace a #OV v obci Starosedlský Hrádek, kraj St edo"eský.

Kód
#ádku

Název indikátoru

1

Množství vypoušt!ného zne"išt!ní v
ukazateli CHSKCr v rámci podpo ených
projekt$

2

Nov! vybudované #OV

3

Po"et obyvatel nov! p ipojených na
zlepšené "išt!ní odpadních vod

4

Délka vybudovaných kanalizací

5

Návrhová kapacita nov! vybudovaných a
rekonstruovaných #OV

Kód
Název parametru
#ádku

M"rná
jednotka

Výchozí
hodnota

Cílová
hodnota

tuny za rok

0,000

6,160

29.09.2017

#OV

0,000

1,000

29.09.2017

Ekvivalentní obyvatelé

0,000

157,000

29.09.2017

Datum cílové hodnoty

Po"et kilometr$

0,000

1,768

29.09.2017

Ekvivalentní obyvatelé

0,000

250,000

29.09.2017

M"rná
jednotka

Hodnota

Závaznost

Minimální
hodnota *

Maximální
hodnota *

* v p ípad! závaznosti INT je umožn!no vyplnit minimální a maximální hodnotu (v p ípad! jiné závaznosti nelze pole vyplnit)

28.06.2016 (08:32:56)
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Financování projektu *
P. .

údaje v K"

do

Aktuální rok

31.12.2015

2016**

Kód #ádku

2017

X

po 2017

€

Celkem v

Závaz

Min/Max

letech

nost

hodnota ***

**

1

2
3

6159

0,00

149 120,92

5 219 232,13

12 764 871,67

18 133 224,72

615s

0,00

149 120,92

5 219 232,13

12 764 871,67

18 133 224,72

64ps

0,00

149 120,92

5 219 232,13

12 764 871,67

18 133 224,72

6660

0,00

126 752,78

4 436 347,31

10 850 140,92

15 413 241,01
15 413 241,01

2 719 983,71

666s

0,00

126 752,78

4 436 347,31

10 850 140,92

6679

0,00

22 368,14

782 884,82

1 914 730,75

2 719 983,71

667s

0,00

22 368,14

782 884,82

1 914 730,75

69zs

0,00

149 120,92

5 219 232,13

12 764 871,67

18 133 224,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126 752,78

4 436 347,31

10 850 140,92

15 413 241,01

0,00

149 120,92

5 219 232,13

12 764 871,67

18 133 224,72

Souhrn za SR
INV

Souhrn za

MAX

MAX

MAX

SR
Souhrn za SR
a alokace EU

Souhrn
zdroj$

Klasifikace SR ****

P. .

1

2
3

Druh.

Odv"t.

IISSP

IISSP

Ú el.

Typ

Aktuální rok

t#íd.

t#íd.

Zdroj

Ú el

znak

SR

2016**

Kód #ádku

Název

6159

Jiné výše neuvedené náklady realizace projektu

615s

Ostatní náklady realizace projektu

149 120,92

64ps

SOUHRN INVESTI!NÍCH POT%EB PROJEKTU

149 120,92

6660

Prost edky EU kryté alokací schválenou EK

126 752,78

666s

P#edpokládané zdroje financování

126 752,78

6679

VZ - Jiné vlastní zdroje ú"astníka programu

667s

Vlastní zdroje ú astníka programu (VZ)

69zs

SOUHRN INVESTI!NÍCH ZDROJ& PROJEKTU

Souhrn za SR

INV

149 120,92

22 368,14
22 368,14
149 120,92
0,00
0,00

Souhrn za SR
Souhrn za SR a alokace EU

126 752,78

Souhrn zdroj$

149 120,92

* hodnoty v jednotlivých ádcích se uvád!jí v K" na 2 desetinná místa
** pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto dokumentu, jsou závazné objemy aktuálního roku, pokud není pole závaznost
vypln!no, není závaznost stanovena
*** v p ípad! závaznosti INT se vypl%uje minimální a maximální hodnota (v p ípad! jiné závaznosti nelze pole vyplnit)
**** Klasifikace m$že být v pr$b!hu roku up esn!na poskytovatelem

Podmínky
Nedílnou sou"ástí tohoto dokumentu je p íloha k registraci akce.

Datum
Schválil

Razítko a podpis

Mgr. Martin Kubica, editel S&OPŽP

!.j.

SFZP 078201/2016

Vy#izuje

Ing. Bolek Arnošt

Telefon

+420 267 994 556

E-mail

arnost.bolek@sfzp.cz

Fax

28.06.2016 (08:32:56)
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Příloha k registraci akce
Ident. č. EDS/SMVS:

115D312010079

Reg. č. MS2014+:

CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001270

Žadatel/účastník:

Obec Starosedlský Hrádek

1.

Účel, na který bude dotace při splnění stanovených podmínek poskytnuta

Výstavba kanalizace a ČOV v obci Starosedlský Hrádek, kraj Středočeský.
Celková výše dotace uvedená na záložce Přehled zdrojů financování v IS KP14+ stejně jako procentní
podíl dotace vycházející ze záložky Přehled zdrojů financování v IS KP14+ jsou maximální a budou
upřesněny v rámci vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace spolu s termíny realizace podle příslušných
dodavatelských smluv. V případě snížení celkových způsobilých výdajů na základě upřesněných
celkových výdajů a aktuálních sazeb DPH bude dotace snížena dle procentních podílů podpory
vycházejících ze záložky Přehled zdrojů financování v IS KP14+.
Skutečné rozložení podpory do jednotlivých let bude určeno podle aktuálních potřeb financování akce
a s přihlédnutím k disponibilním prostředkům Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

2.

Podmínky pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

2.1.

Žadatel je za účelem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace povinen postupovat v souladu
s podmínkami stanovenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v Operačním
programu Životní prostředí pro období 2014-2020 (dále jen „PrŽaP“).

2.2.

Podmínkou pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace je předložení nezbytných dokladů
v rozsahu podle PrŽaP do 10 měsíců od vydání této registrace akce. Tyto doklady předloží
žadatel Státnímu fondu životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) jako zprostředkujícímu subjektu
v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Termín může v případě vážných
důvodů prodloužit Řídicí orgán Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, resp.
Ministerstvo životního prostředí.

2.3.

Předložené podklady pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace je žadatel povinen předkládat
v souladu s předloženou žádostí o podporu.

2.4.

Žadatel bude akci, na kterou bude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace, realizovat dle
následujících parametrů:
-

výstavba kanalizace v délce 1,7 km,

-

výstavba ČOV o kapacitě 250 EO.

Realizací akce bude odstraňováno znečištění odpovídající 157 EO.
Realizací akce bude na ČOV odstraněno 6,16 t/rok CHSKCr.
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Akce bude provedena v souladu s předloženou žádostí.
Po dokončení akce bude likvidace odpadních vod v souladu s vodním zákonem (č. 254/2001 Sb.)
v platném znění a jeho prováděcími předpisy.
Žadatel je povinen v průběhu realizace akce zajistit řádný dozor v rámci výstavby.
2.5.

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.

2.6.

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

2.7.

Žadatel je povinen na vyžádání Fondu předložit doplňující ekonomické podklady.

2.8.

Žadatel provede výběr dodavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení, případně jinou účinnou legislativou
upravující problematiku zadávání veřejných zakázek, PrŽaP a pokynů Fondu.

2.9.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebude vydáno, pokud žadatel nesplní pokyny Fondu (dle
zmocnění Fondu jako zprostředkujícího subjektu) vydané v souvislosti s jeho přípravou a nebude
postupovat v souladu s PrŽaP nebo nebude splňovat podmínky pro poskytnutí podpory dle
PrŽaP. Registrace akce nezakládá právní nárok na dotaci.

2.10. Z hlediska provozování vodohospodářské infrastruktury je žadatel povinen naplnit podmínky
v souladu s Přílohou č. 7 PrŽaP.
2.11. Pokud se žadatel v žádosti o podporu identifikoval jako subjekt, který vede účetnictví podle
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví tj. vede jednoduché účetnictví nebo účetnictví
ve zjednodušeném nebo plném rozsahu, je povinen při realizaci akce 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 podle zákona č. 563/1991 Sb. o 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 f) pro subjekty, které nevedou
účetnictví, ale daňovou evidenci).

-

Předmětné
doklady
musí
být
správné,
úplné,
průkazné,
a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost.

-

Při kontrole žadatel poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném
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.
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srozumitelné

