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Vážený pane starosto,

obdržel jsem Vaši žádost o udělení výjimky z Pravidel České republiky - Ministerstva 

zemědělství čj. 8759/2020-MZE-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory 

v rámci programu 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury 

vodovodů a kanalizací II“ (dále jen „Pravidla“), která se týká zahrnutí investičních nákladů na 

podružné řady a domovní čerpací jímky do uznatelných nákladů pro stanovení výše finanční 

podpory.

V této souvislosti Vám, vážený pane starosto, sděluji, že jsem se rozhodl Vaší žádosti 

o výjimku vyhovět v takovém rozsahu, kdy se nově pro stanovení výše dotace započtou 

i investiční náklady na podružné řady a domovní čerpací jímky.

V rámci předložených dokladů byl předložen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, který řeší 

uznatelné a neuznatelné náklady a mimo jiné i valorizaci ceny díla. Při kontrole zadávacích 

podmínek bylo zjištěno, že valorizace ceny díla není v zadávacích podmínkách upravena a 

ani umožněna. Smlouvy na veřejné zakázky a rámcové dohody mohou být změněny bez 

nového zadávacího řízení v souladu v případech, pokud změny bez ohledu na jejich peněžní 

hodnotu, byly upraveny v původní zadávací dokumentaci v jasných, přesných a 

jednoznačných ustanoveních o změnách, jež mohou zahrnovat ustanovení o úpravě cen či 

opčních právech. Tato ustanovení musí upravovat rozsah a povahu možných změn a opčních 

práv, jakož i podmínky, za nichž mohou být uplatněny.

Z toho důvodu Vám sděluji, že vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace podmiňuji 

realizací nového zadávacího řízení v souladu s podmínkami Programu 129 300 „Podpora 



výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizaci II". Aktualizované 

doklady následné předložte v nejkratším možném termínu.

Současné Vás upozorňuji, že v takovém případě musí být kolaudační souhlas vydán 

včetně podružných řadů a domovních čerpacích jímek do data termínu realizace akce 

stanovené poskytovatelem uvedeném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Realizace akce 

(zajištění kolaudačního souhlasu, nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu 

vč. nabytí právní moci) musí být nejpozdéji do 31. 12. 2022, kdy je stanoven termín realizace 

celého programu.

Pro úplnost dodávám, že investor (vlastník) vodohospodářské infrastruktury je povinen 

zajistit plynulé a bezpečné provozování v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. V tomto případě se uvedené povinnosti budou vztahovat i na podružné řady a DČJ. 

Mezi tyto povinnosti mimo jiné patří zajišťovat průběžné vedení majetkové a provozní evidence 

vodovodů a kanalizací a zajistit její předání vodoprávnímu úřadu, zveřejnit a předat porovnání 

všech položek výpočtu ceny, zahrnutí tohoto majetku do plánu financování obnovy a plnit další 

povinnosti vlastníka vyplývající z uvedeného zákona.

S pozdravem

Vážený pan
Karel Řehák
starosta obce
č.p. 35
434 01 Patokryje

Na vědomí:
Vážená paní
Ing. Marie Pěnčíková
poslankyně poslanecké sněmovny ČR
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Praha
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Ověřovací doložka konverze z moci úřední
 
Typ konverze: z listinné do elektronické

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku
 
Ověřuji pod pořadovým číslem 133735942-230951-201123084236, že tento dokument v elektronické

podobě, vzniklý převedením z dokumentu v listinné podobě, sepsaného 20.11.2020, skládajícího se z 2

listů, se doslovně shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.
 
Subjekt, který autorizovanou konverzi provedl: Ministerstvo zemědělství

Místo a datum vyhotovení ověřovací doložky: v Praze dne 23.11.2020

Jméno a příjmení ověřující osoby: Ing. Karol Peša

 
Poznámka: Konverzí se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu a jejich soulad s právními

předpisy. Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem

umožňujícím dálkový přístup na adrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.

https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky/search.do?guid=133735942-230951-201123084236
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