V Praze dne: 8.8.2020
Č.j. MZP/2020/610/2682
ROZHODNUTÍ č. CB075/20 O POSKYTNUTÍ DOTACE
V RÁMCI PROGRAMU PÉČE O KRAJINU V ROCE 2020
- Podprogram pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí

Rozhodnutí vydává: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny (dále jen „ministerstvo"), jako
poskytovatel dotace dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, na základě
žádosti o poskytnutí dotace ze dne 5.3.2020 rozhodlo podle ustanovení § 14 odst. 4 a 14m odst. 1 písm.
a) rozpočtových pravidel o poskytnutí dotace takto:
1. Specifikace akce:
Název akce: Interakční prvek IP 7 Včelná
Místo akce: 731/1 v k.ú. Včelná
2. Specifikace příjemce (žadatele):
Úplný název příjemce: Obec Včelná
Statutární orgán práv. osoby: Miroslava Stránská, starostka obce
Adresa: Husova 212, Včelná
PSČ: 37382
Telefon: 602 469 702
IČ: 00245607
Bankovní ústav: ČNB, České Budějovice
Číslo účtu: 94-910231/0710
3. Předmět podpory: B2 Péče o krajinné prvky
Žádosti se vyhovuje v plném rozsahu. Dotace se poskytuje ve výši 95 358,00 Kč, a to za podmínek
stanovených v Příloze č. 1 k tomuto rozhodnutí.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není v souladu s ustanovením § 14q odst. 2 rozpočtových pravidel přípustné
odvolání ani rozklad.

Ing. Linda Stuchlíková
ředitelka odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP
(podepsáno elektronicky)

Nedílnou součástí tohoto Rozhodnutí jsou přiložené podmínky pro čerpání finančních prostředků ze státního
rozpočtu obsažené v Příloze č. 1 k Rozhodnutí č CB075/20 o poskytnutí finančních prostředků v rámci Programu
péče o krajinu v roce 2020 - Podprogram pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí.
Elektronický podpis
Ing. Linda Stuchlíková
Ministerstvo životního prostředí
18.08.2020 19:59

Příloha č. 1 k Rozhodnutí č. CB075/20 pro poskytnutí finančních prostředků v rámci Programu
péče o krajinu v roce 2020 – Podprogram pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného
prostředí
Rozpis celkových nákladů akce
Celkem v r. 2020
Celkové náklady akce
119 198,00 Kč
Vlastní prostředky žadatele
23 839,00 Kč
Požadovaný příspěvek z prostředků MŽP
95 358,00 Kč
Uznané náklady- základ 100 % pro výpočet procenta
119 198,00 Kč
přidělené dotace
Přidělená dotace v Kč
95 358,00 Kč
Přidělená dotace v procentech
80%
Podmínky pro čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu
1. Žadatel obdrží na základě tohoto Rozhodnutí č. CB075/20 pro poskytnutí finančních prostředků v rámci
Programu péče o krajinu v roce 2020 - Podprogram pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného
prostředí (dále jen „rozhodnutí“) na předmět podpory B2 finanční prostředky do výše 80 % uznaných
nákladů, nejvýše však 95 358,00 Kč, a to za provedení níže uvedených činností na pozemku 731/1 v
k.ú. Včelná v zájmu zlepšení přírodního prostředí. Finanční prostředky se poskytují z Programu péče o
krajinu v souladu se Směrnicí MŽP č. 10/2017 pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu
péče o krajinu v letech 2018 - 2020 (dále jen „Směrnice“). U předmětu podpory sečení travního porostu,
extenzivní pastva a odstranění dřevinného náletu žadatel není povinen prokazovat vynaložené náklady
dle rozpočtových položek, ale provedení prací (činností) dle Nákladů obvyklých opatření MŽP (NOO).
V případě, že žadatelova hodnota ceny realizace opatření u zmíněných předmětů podpory překročila
hodnotu ceny uvedenou v NOO, je žadatel povinen prokázat skutečně vynaložené náklady (vyjma
odůvodněných navýšení z důvodu ztížených podmínek).
Finanční prostředky budou uvolněny převodem finančních prostředků na účet žadatele po převzetí prací
a odsouhlasení způsobu jejich provedení sběrným místem.
2. Žadatel je povinen řídit se Směrnicí.
3. Žadatel je povinen provést nebo zajistit provedení dále uvedených prací, na něž jsou finanční
prostředky poskytnuty, na svůj náklad a na své nebezpečí:
Výsadba 42 ks stromů o velikosti 8/10 cm ve složení 9ks javor mléč, 6 ks bříza bělokorá, 8 ks třešeň
ptačí, 5 ks dub letní, 8 ks jeřáb ptačí a 6 ks lípa srdčitá, dále výsadba 431 ks keřů o velikosti 40/60
cm ve složení 60 ks líska obecná, 23 brslen evropský, 110 ks ptačí zob, 120 ks zimolez černý a 118
ks kalina obecná. Náklady: 119 198 Kč.
Vše v souladu se Standardem AOPK C02 003:2016 Funkční výsadby ovocných dřevin v
zemědělské krajině a Standardem Výsadba stromů SPPK A 02 001:2013.
Uznané náklady 119 198,00 Kč.
Termín zahájení realizace navrhovaných opatření je stanoven od: 1. 10. 2020
Termín realizace navrhovaných opatření je stanoven do: 10. 11. 2020.
4. Žadatel je povinen informovat příslušné sběrné místo před jakoukoliv změnou opatření a
neprodleně po ukončení prací. O případných změnách, které nevedou ke změně rozhodnutí, musí být
vyhotoven písemný zápis, který bude uložen u příslušného sběrného místa.
Případné změny druhového složení při výsadbě i při dosadbách uhynulých sazenic jsou možné pouze s
předchozím písemným souhlasem příslušného sběrného místa.
5. V případě, že na straně žadatele nastanou důvody ke změně podmínek či jiných údajů
stanovených v rozhodnutí, je žadatel povinen předložit místně příslušnému sběrnému místu
žádost o změnu rozhodnutí před ukončením termínu realizace.

6. Zadá-li žadatel provedení těchto prací jinému subjektu (zhotoviteli), je odpovědný za dodržování
podmínek, za kterých bylo poskytnutí finančních prostředků schváleno, a podmínek (pokynů),
určených příslušným sběrným místem zastupujícím ministerstvo. Žadatel je povinen zajistit a
udržovat realizovaná opatření (s výjimkou sečení, pastvy, odstranění dřevinného náletu). Zjistí-li sběrné
místo, že (např. dosadby) nejsou prováděny, je oprávněno požadovat odstranění vad.
Příjemce finančních prostředků se zavazuje na vlastní náklady zajistit nezbytnou péči (pravidelná
a vydatná zálivka, opravy ukotvení a ochrany proti okusu, údržba korun stromů, údržba
kořenové mísy, výměna uhynulých sazenic apod.) v následujících letech od vysazení. Zjistí –li
sběrné místo v této době, že následná péče není řádně prováděna, je oprávněno požadovat
nápravu, případně je oprávněno dát podnět k zahájení řízení o odnětí dotace. K zahájení řízení o
odnětí dotace může dojít v i v případě likvidace díla. Veškeré práce budou provedeny v souladu s
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprava v krajině Rostliny a jejich výsadba a ČSN 83 9051
technologie vegetačních úprava v krajině- Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy. Při
realizaci akce budou respektovány případné požadavky a podmínky správců sítí.
7. Žadatel je povinen provést předmětné činnosti ekonomicky optimálním způsobem a odpovídá za použití
finančních prostředků na stanovený účel, za správný způsob účtování, za dodržení termínu čerpání ze
státního rozpočtu a správnost vyúčtování finančních prostředků se státním rozpočtem.
8. Zjistí-li se, že žadatel použil finanční prostředky na jiný než stanovený účel, může ministerstvo zahájit
řízení o odnětí dotace, na které se vztahují obecné předpisy o správním řízení. Zahájení řízení o odnětí
finančních prostředků nemá vliv na uplatnění ustanovení § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
9. Konečné vyúčtování skutečně vynaložených nákladů na realizaci podporovaných opatření v členění
podle rozpočtových položek předloží žadatel v den převzetí a odsouhlasení provedených opatření.
V případě změny konečných hodnot účetních položek stanovených v kalkulaci rozpočtu, která je
přílohou žádosti, poskytovatel dotace akceptuje odchylku max. do 10 % u každé položky, při zachování
jednotlivých rozpočtových položek a celkových nákladů opatření. Tzn. rozpočtové položky v kalkulaci
a celkové náklady musí být zachovány, přičemž vícenáklady či méněnáklady jednotlivých položek se
mohou lišit o max. 10 %. V případě odchylky vyšší než 10 % je nutné požádat sběrné místo o akceptaci
změny kalkulace.
10. Žadatel doloží vyúčtování skutečně vynaložených nákladů na realizaci podporovaných opatření v
členění podle rozpočtových položek místně příslušnému sběrnému místu. U předmětů podpory sečení
travního porostu, extenzivní pastva a odstranění dřevinného náletu žadatel neprokazuje vynaložené
náklady, ale provedení prací. Sběrné místo tyto doklady zkontroluje a předá ministerstvu vždy do 20
dnů po převzetí prací, u typu opatření „sečení travního porostu a rákosin“ s výjimkou luk s výskytem
vzácných druhů rostlin kvetoucích v podzimních měsících nejpozději do 15. 10. 2020, u ostatních typů
opatření nejpozději do 15. 11.2020.
11. Sběrné místo je oprávněno kontrolovat provádění dohodnutých prací a opatření, zejména z hlediska
vlivů na přírodní prostředí a z hlediska použití ekonomicky úsporných způsobů. Zjistí-li, že práce jsou
prováděny v rozporu s podmínkami rozhodnutí nebo obecně platnými předpisy, je oprávněno žádat
odstranění vad a provedení řádným způsobem.
12. Ministerstvo zajistí prostřednictvím příslušného sběrného místa převzetí provedených opatření a
odsouhlasení jejich řádného provedení v dohodnutém termínu.
13. Účel, pro který byly finanční prostředky poskytnuty, zakládá žadateli právo použít finanční prostředky
i k úhradě nákladů, které mu vznikly od 1. 1. 2020 do okamžiku počátku platnosti rozhodnutí.
14. Přiznané finanční prostředky podléhají regulačním opatřením pro čerpání prostředků státního rozpočtu
v roce 2020, pokud o nich rozhodne vláda nebo Ministerstvo financí. Přiznané finanční prostředky lze
použít pouze do 31. 12. 2020, resp. do data, které stanoví Ministerstvo financí, Česká národní banka a
peněžní ústavy žadatelů prostředků pro realizaci plateb (příjmů) z rozpočtu roku 2020.

15. Poskytování, čerpání a používání podpory podléhá kontrole a revizím hospodaření v rozsahu
stanoveném zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
16. Podmínky čerpání jsou závazné a při jejich nedodržení si ministerstvo vyhrazuje právo neproplatit
přiznanou částku finančních prostředků, resp. na základě protokolu o převzetí realizovaných opatření,
prostřednictvím místně příslušných finančních orgánů, uplatnit odvody z neoprávněně použitých nebo
zadržených prostředků, jakož i penále.
17. Zjištění, že žadatel dotace uvedl v žádosti a jejích přílohách nepravdivé údaje, je důvodem k odnětí
dotace. Podnět k odnětí dotace může dát kterýkoliv orgán činný v procesu přidělování dotace.

