Datum:

7.7.2020

Číslo žádosti:

1190400037

Č. j.:

SFZP 088293/2020

Rozhodnutí č. 1190400037 o poskytnutí finančních
prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR
Podle § 1 odst. 5 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR, ve znění pozdějších
předpisů rozhoduji o poskytnutí:
podpory formou dotace

ve výši

29 802 082,19 Kč

ze základu pro stanovení podpory

ve výši

46 748 364,23 Kč

pro příjemce podpory:
na akci:
období realizace:
v rámci výzvy č.:

tj. 63,75 %

Obec Pačejov, Pačejov, Pačejov-nádraží 199, 341 01, IČ 00255963
Kanalizace a ČOV Pačejov nádraží
2021 - 2023
NPŽP 4/2019 k předkládání žádostí v rámci Národního programu životního
prostředí (dále jen „Výzva“)

za předpokladu splnění podmínek uvedených v tomto Rozhodnutí a ve Smlouvě o poskytnutí
podpory z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen „Smlouva“):
A. Základní podmínky (účel realizace projektu, indikátory, termín realizace)
1)

Projekt bude realizován v předpokládaném rozsahu dle předložené žádosti o poskytnutí podpory
a jejích příloh, v souladu s podmínkami příslušné Výzvy a podmínkami tohoto Rozhodnutí;

2)

účelem podpory je úspěšná realizace projektu v souladu s rozsahem dle Souhrnného stanoviska
k žádosti, které je přílohou tohoto Rozhodnutí;

3)

lhůta pro dokončení fyzické realizace projektu je stanovena maximálně do 31.12.2024;

4)

po dokončení projektu bude likvidace odpadních vod naplňovat požadavky zákona č. 254/2001 Sb.,
vodní zákon, v platném znění a jeho prováděcími předpisy.

B. Stanovení podmínek před uzavřením Smlouvy
1)

Příjemce podpory je povinen při nakládání s podporou poskytnutou podle tohoto Rozhodnutí
dodržovat pravidla stanovená Směrnicí MŽP č. 4/2015 o poskytování finanční podpory ze Státního
fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí (dále
jen „Směrnice“);
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2)

celková absolutní výše podpory a základu pro stanovení podpory uvedená v tomto Rozhodnutí
je maximální a může být před podpisem Smlouvy Státním fondem životního prostředí České republiky
(dále jen „Fond“) upřesněna spolu s termíny realizace podle příslušných smluv, sazeb a aktuální výše
DPH, včetně možnosti specifikace akce na investiční a neinvestiční část. Případné zvýšení upřesněných
rozpočtových nákladů (nad základ pro stanovení podpory) hradí příjemce podpory z vlastních zdrojů,
při snížení základu pro stanovení podpory zůstává procentní míra podpory nezměněna;

3)

doklady nezbytné pro uzavření Smlouvy, ve smyslu Směrnice a podle Výzvy, musí být Fondu doručeny
nejpozději do 12 měsíců od vydání tohoto Rozhodnutí; po uplynutí této lhůty Fond Smlouvu neuzavře.
Na základě včas podané a odůvodněné písemné žádosti podané před uplynutím uvedené lhůty může
být lhůta prodloužena. Fond posoudí důvody a možnosti prodloužení lhůty i s ohledem na bod 9 části
B a žadatele o výsledku informuje;

4)

pro uzavření Smlouvy mezi Fondem a příjemcem podpory je dále nutné doložit ekonomické podklady
dle přílohy 2.6 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí
pro období 2014 – 2020 (dále jen „PrŽaP“) v aktuálním znění. Zejména dostatečné zajištění vlastních
zdrojů do celkové výše upřesněných rozpočtových nákladů na realizaci akce a kopii smlouvy o zřízení
a vedení účtu nebo potvrzení banky o zřízení účtu, na který bude zasílána podpora a případných dalších
účtů, ze kterých budou propláceny dodavatelské faktury. Příjemce podpory je povinen na vyžádání
Fondu předložit doplňující podklady, podporu lze po uzavření Smlouvy čerpat průběžně podle postupu
realizace akce, náležitosti žádosti o platbu jsou definovány ve Výzvě a upřesněny budou ve Smlouvě;

5)

příjemce podpory je povinen dodržovat pravidla pro zadávání zakázek stanovená v zákoně
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), a v Pokynech pro zadávání veřejných
zakázek v OPŽP 2014-2020, ve znění účinném v době zahájení výběrového/zadávacího řízení (dále jen
„Pokyny“), a to i v průběhu realizace projektu. Současně dodrží zásady transparentnosti, rovného
zacházení a zákazu diskriminace; v případě porušení podmínek dle ZZVZ a Pokynů příjemce bere
na vědomí, že Fond je oprávněn snížit výši podpory v souladu s Rozhodnutím Komise C(2013) 9527
ze dne 19.12.2013, kterým se stanoví a schvalují pokyny ke stanovení finančních oprav, jež má Komise
provést u výdajů financovaných Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn (případně pozdějších aktualizací ze strany Evropské
Komise). Sazby za porušení podmínek ZZVZ a Pokynů stanovené tímto Rozhodnutím Komise budou
současně promítnuty do přílohy Smlouvy;

6)

Smlouva mezi Fondem a příjemcem podpory bude obsahovat závazek příjemce podpory,
že po stanovenou dobu nepřevede předmět podpory na jinou osobu bez souhlasu Fondu včetně
povinnosti vrácení poměrné části podpory při odsouhlaseném dřívějším převodu;

7)

příjemce podpory bere na vědomí, že podpora je poskytována na základě tohoto Rozhodnutí a řádně
uzavřené Smlouvy;

8)

výše poskytované podpory musí být slučitelná s právními předpisy EU, a to i ve vztahu k veřejné
podpoře, a v tomto smyslu bude výše podpory odpovídajícím způsobem upřesněna ve Smlouvě;

9)

podpora je poskytnuta v návaznosti na usnesení Vlády České republiky č. 630 ze dne 8. 6. 2020. Fondu
se tímto 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 změna termínu realizace projektu;
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10) příjemce podpory je z hlediska provozování vodohospodářské infrastruktury povinen naplnit podmínky

uvedené v Příloze č. 7 PrŽaP (Metodika pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 6 Programového
dokumentu OPŽP);
11) příjemce podpory je povinen v průběhu realizace projektu zajistit řádný dozor v rámci výstavby.

C. Ostatní podmínky
1)

Příjemce podpory je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z tohoto Rozhodnutí
vytvářet podmínky k provedení kontrol, resp. auditů, vztahujících se k realizaci projektu, poskytovat
veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožňovat průběžné ověřování souladu údajů o realizaci
projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytovat součinnost všem orgánům
oprávněným k provádění kontroly/auditu. Příjemce podpory je povinen smluvně zajistit umožnění
kontroly projektu a činností s ní přímo souvisejících i u dodavatelů projektu;

2)

příjemce podpory je povinen k odstranění nedostatků realizovat opatření uložená mu orgány
oprávněnými ke kontrole/auditu na základě provedených kontrol/auditů, a to v termínu, rozsahu
a kvalitě

podle

požadavků

stanovených

příslušným

orgánem.

Informace

o

provedených

kontrolách/auditech, jejich výsledku a stavu plnění navržených opatření příjemce podpory následně
předá Fondu;
3)

příjemce podpory je povinen na žádost Fondu poskytnout jakékoliv doplňující informace související
s realizací projektu, resp. s jeho udržitelností, a to ve Fondem požadované formě, rozsahu a termínu;

4)

příjemce podpory je povinen Fondu bezodkladně oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv
na povahu nebo podmínky provádění projektu a na plnění povinností vyplývajících z tohoto Rozhodnutí
a ze Smlouvy, včetně rozdílů proti stanovenému harmonogramu a rozsahu prací. Příjemce podpory je
povinen bezodkladně požádat o změnu Rozhodnutí v případě takových změn skutečností či podmínek
v něm předpokládaných, které by příjemci podpory znemožnily plnit jeho povinnosti stanovené tímto
Rozhodnutím;

5)

příjemce podpory je povinen uchovávat veškeré dokumenty související s realizací projektu včetně
fotodokumentace v souladu s platnými právními předpisy České republiky;

6)

příjemce podpory je povinen zacházet s majetkem spolufinancovaným z podpory s péčí řádného
hospodáře;

7)

na základě splnění podmínek tohoto Rozhodnutí a po splnění podmínek výzvy uzavře Fond s příjemcem
podpory podle čl. 2 odst. 1 bod 1.6 Statutu Fondu Smlouvu, která bude obsahovat další podmínky
poskytnutí podpory; podpora bude poskytnuta na základě tohoto Rozhodnutí a řádně uzavřené
Smlouvy;

8)

toto Rozhodnutí je platné 24 měsíců od jeho vydání; pokud nebude příslušná Smlouva uzavřena
do tohoto data nebo z důvodu neplnění podmínek stanovených tímto Rozhodnutím a Výzvou, Fond
Smlouvu neuzavře.
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Poučení o opravném prostředku
Žadatel může podat prostřednictvím Fondu proti Rozhodnutí věcně odůvodněný rozklad, a to v listinné
podobě ve lhůtě 15 dnů od doručení Rozhodnutí. O rozkladu rozhodne ministr.

Mgr. Richard Brabec
ministr životního prostředí
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Souhrnné stanovisko k Rozhodnutí o poskytnutí finančních
prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR
Číslo žádosti:
Výzva č.

1190400037
NPŽP 4/2019

Úvod
Obec Pačejov žádá na realizaci akce Kanalizace a ČOV Pačejov nádraží o poskytnutí podpory formou
investiční dotace v celkové výši 29 802 082,19 Kč. Tento požadavek na podporu představuje 63,75 %
z celkových uznatelných nákladů akce ve výši 46 748 364,23 Kč.
Předmět podpory
Předmětem podpory je výstavba kanalizace a ČOV za účelem odvedení a čištění odpadních vod v obci
Pačejov, místní části Pačejov - nádraží, Plzeňský kraj.
Přínos navrhovaných opatření
Projekt bude realizován v rozsahu:
- výstavba kanalizace v délce 4,11 km;
- výstavba ČOV o kapacitě 480 EO.
Realizací projektu bude:
- odstraňováno navíc znečištění odpovídající 243 EO;
- na ČOV Pačejov nádraží odstraňováno navíc 5,05 t/rok CHSKCr.
Žádost o podporu z Fondu je vypracována komplexně, obsahuje požadovaná stanoviska odborných
a správních orgánů.
Poskytnutí podpory je v souladu se Směrnicí MŽP č. 4/2015 o poskytování finančních prostředků
ze Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životní
prostředí.
Kompletní dokumentace je uložena u věcně příslušného odboru Fondu.
Plánované lhůty realizace (dle žádosti o podporu)
Termín zahájení:

01.04.2021

Termín dokončení:

31.12.2023
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Návrh formy a výše podpory
Druh a výše podpory:

investiční dotace

29 802 082,19 Kč

Při stanovení výše způsobilých výdajů bude Fond vycházet z podmínek Výzvy a Směrnice MŽP
č. 4/2015.
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