Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí

Žádost o poskytnutí podpory
Operační program Životní prostředí, výzva č. 37. výzva OPŽP
Název projektu

Protipovodňová opatření obce Nové Sedlice

Žadatel

Obec Nové Sedlice

Identifikační číslo projektu

17897496

Kraj realizace

Moravskoslezský kraj

A. Identifikace operačního programu a výzvy
Oblasti podpory
Prioritní osa

1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (FS)

Primární oblast podpory

1.3 - Omezování rizika povodní

Podoblast podpory

1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby

Projekt spadá do další oblasti podpory

Ne
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B. Základní identifikace projektu
Projekt
Název projektu

Protipovodňová opatření obce Nové Sedlice

Název projektu (anglicky)

Flood control in Nové Sedlice

Rozsah celkových uznatelných nákladů
projektu

od 1 mil. CZK CZV do 25 mil. EUR CV

Stručný obsah projektu

Projekt se skládá ze dvou částí:
a) digitalizace povodňového plánu pro obec Nové Sedlice
b) instalace varovného a vyrozumívacího systému

Cíle projektu

Cílem projektu je zajistit, aby byli všichni občané a další osoby pobývající v ohrožených místech
včas informovány o blížící se povodni a učinili opatření odpovídající danému riziku.

Místo realizace projektu
Ulice

celé území obce

Číslo popisné
Číslo orientační
PSČ
Kraj (NUTS III)

Moravskoslezský kraj

Okres (NUTS IV)

Opava

Obec

Nové Sedlice

Ověřeno dne
Katastrální území

Nové Sedlice (okres Opava);706647

Popis umístění projektu

Vysílací ústředna a tabule pro neslyšící – v/na budově obecního úřadu.
Přijímač-hlásič pro 100V - budova základní školy patřící obci.
Bezdrátové hlásiče - sloupy nízkého napětí společnosti ČEZ
Srážkoměr – na pozemku Radima Tkačíka.
Hladinoměr a vodočetná lať-mostní konstrukce patřící obci Nové Sedlice.

Harmonogram projektu
Přípravná fáze projektu

1.1.2011

Předpokládané datum zahájení
zadávacího řízení

1.1.2013

Předpokládané datum zahájení
realizace projektu

15.3.2013

Předpokládané datum ukončení
realizace projektu

31.12.2014

Předpokládané datum zahájení provozu 31.12.2014

Realizace projektu v rámci schváleného Integrovaného plánu rozvoje města
Pokud je projektový záměr součástí Integrovaného plánu rozvoje měst, bude dle usnesení vlády ČR č. 883/2007 ze dne 13. 8. 2007
bonifikován 10 % z celkového obdrženého bodového hodnocení. Město potvrdí, že předkládaný projekt je součástí a v souladu s cíli a
prioritami schváleného Integrovaného plánu rozvoje města. Toto potvrzení dodá žadatel jako přílohu k žádosti o poskytnutí dotace z
OPŽP -bez dodaného potvrzení nemůže být projekt bonifikován.
Projekt je realizovaný v rámci
schváleného Integrovaného plánu
rozvoje města

Ne

Typ projektu
Projekt podléhá pravidlům veřejné
podpory

Protipovodňová opatření obce Nové Sedlice

Ne - mimo rámec veřejné podpory
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Projekt generující příjmy dle Nařízení č. Ne
1083/2006 (tj. s finanční analýzou)

Skupinové projekty
Název projektu
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C. Základní identifikace žadatele (subjektu)
Vyberte typ žadatele

Právnická osoba

Žadatel
Vyplňte IČ a přejděte na další pole formuláře. Systém automaticky doplní právní formu a DIČ. Pokud systém nezobrazuje data správně,
ověřte jejich stav v databázi ARES: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
IČ

66144540

Název subjektu

Obec Nové Sedlice

Právní forma

Obec nebo m.část hl.m.

DIČ
Typ subjektu

Veřejný

Plátce DPH

Ne

OKEČ
Účetní jednotka žadatele účtuje:

V soustavě podvojného účetnictví

Předmět činnosti subjektu

Výkon místní samosprávy.

Máte živnostenské oprávění ve vztahu k Ne
předmětu podpory?
IČ bylo ověřeno

26.4.2012 18:30

DPH
Plátce DPH

Nejsem plátcem DPH a nemám nárok na odpočet DPH

Bonita a typ žadatele
Kritérii pro stanovení, zda bude u žadatele prověřována bonita, je typ žadatele a výše celkových vlastních zdrojů (CVZ - jejich výši žadatel
nalezne v záložce E, tabulce E2, řádku h). U žadatelů, kteří realizují projekt s dotací vyšší než 100 mil. Kč (součet dotace z EU a státního
rozpočtu) a u žadatelů, kteří žádají Fond o poskytnutí půjčky, je bonita žadatele prověřována vždy. Žadatel vychází z přílohy dle Příloh č.
4.1 Směrnice MŽP č. 3/2011. Upozorňujeme, že v případě, že se v průběhu hodnocení Žádosti o poskytnutí podpory zvýší CVZ žadatele
a žadatel se tak dostane v tabulce pro prověřování bonity z kategorie ne do kategorie ano, nebo žadatel požádá v průběhu hodnocení
projektu o poskytnutí půjčky ze SFŽP, bude vyzván k urychlenému předložení ekonomických příloh dle Příloh č. 4 Směrnice MŽP č.
3/2011 a vyplnění a zaslání záložky D v Žádosti o poskytnutí podpory.
Typ žadatele

Obce

Bude prováděno prověření bonity
žadatele?

Ne

Sídlo žadatele
Adresy jsou ověřovány proti centrálnímu registru UIR-ADR. Pokud systém adresu odmítá, pokuste se ji nejprve v UIR-ADR dohledat:
http://forms.mpsv.cz/uir/adr/OverAdresuFrame.html
Ulice nebo část obce

Zahumenní

Číslo popisné

85

Číslo orientační
PSČ

74706

Kraj (NUTS III)

Moravskoslezský kraj

Okres (NUTS IV)

Opava

Obec

Nové Sedlice

Ověřeno dne

16.5.2012 07:26

Kód adresy

4 329 431

E-mail

obecniurad@novesedlice.cz

WWW

http://www.novesedlice.cz
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Kontaktní osoba žadatele
Jméno

Svatoslav

Příjmení

Schwarzer

Titul před

Ing.

Titul za
Telefon

+420 773 571 581

Mobilní telefon
E-mail

envipartner@email.cz

Statutární zástupce žadatele
Fyzické osoby nepodnikající: v případě více vlastníků uveďte pověřenou osobu a doložte pověření
Jméno

Zuzana

Příjmení

Rohovská

Titul před
Titul za
Název funkce

starostka

Telefon

+420 602 700 566

Mobilní telefon
Je sídlo statutárního zástupce odlišné
od údajů žadatele?

Ne

Informace o právním vztahu k předmětu podpory
Předmětem podpory se pro tento účel rozumí věci, které mají být s požadovanou podporou pořízené (popřípadě rekonstruované,
upravené nebo jinak výrazně zhodnocené), jakož i budovy a pozemky, ve kterých (na kterých) mají být umístěny.
Právní vztah k předmětu podpory

Žadatel bude po dokončení projektu vlastníkem předmětu podpory

Typ účetní jednotky
Kterou prováděcí vyhláškou a jakými standardy se řídí účetnictví žadatele. Struktura je uvedena podle Českých účetních standardů
(ČÚS).
Zvolte typ účetní jednotky

Pro ÚSC, PO, SF a OSS

Vyhláška

ČÚS

Typ účetní jednotky

500/2002 Sb.

001-023 (FZ 01/2003)

Pro podnikatele

501/2002 Sb.

101-115 (FZ 02/2003)

Pro finanční instituce

502/2002 Sb.

201-223 (FZ 04/2003)

Pro pojišťovny

503/2002 Sb.

301-312 (FZ05/2003)

Pro zdravotní pojišťovny

504/2002 Sb.

401-414 (FZ 06/2003)

Pro jednotky u nichž hlavním předmětem činnosti není podnikání

505/2002 Sb.

501-522 (FZ 03/2003)

Pro ÚSC, PO, SF a OSS
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D. Ekonomické údaje
Upozornění
Pro přístup na stránku "Ekonomické údaje" je potřeba nejprve správně vyplnit "Právní formu" na záložce "Žadatel". V případě, že je na záložce C v části typ žadatele zvolena možnost "OSS a PO zříz.
OSS" tak není nutné záložku D vyplnit.
Upozorňujeme, že v případě, že se v průběhu hodnocení Žádosti o poskytnutí podpory zvýší CVZ žadatele a žadatel se tak dostane v tabulce pro prověřování bonity z kategorie ne do kategorie ano,
nebo žadatel požádá v průběhu hodnocení projektu o poskytnutí půjčky ze SFŽP, bude vyzván k urychlenému vyplnění a zaslání záložky D v Žádosti o poskytnutí podpory.
Záložku 'D' prosím vyplňujte v tisících Kč.
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E. Křížové financování
Upozornění
Tato záložka slouží pouze pro křížové financování v prioritní ose 7
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E. Financování
Záložku 'E' prosím vyplňujte v korunách, ne v tisících Kč. Uvedené částky se vyjadřují včetně DPH (v případě plátce DPH vložte DPH do nezpůsobilých výdajů).
Vzhledem k tomu, že při vyplňování přílohy E1.3 v elektronickém prostředí BENE-FILL se již reflektuje skutečná realizovatelnost a proplácení finančních prostředků, byla pozastavena možnost vkládání
hodnot do uvedených sloupců let 2008, 2009 a 2010 (ale investiční náklady dle finanční analýzy budou vynaloženy a pro zachování správného výpočtu finanční analýzy musejí být i tak vyplněny).
Proto Vám doporučujeme investiční náklady související s přípravou projektové dokumentace a žádosti, které jsou uznatelným výdajem za roky 2008, 2009 a 2010 v E1.3 ve finančí analýze sečíst a
doplnit do sloupce příslušného řádku pro rok 2011, jelikož v něm bude docházet k financování realizace daného projektu.

E1.1 - veřejný subjekt, projekt mimo rámec veřejné podpory a negenerující příjmy
Pokud byly žadatelem vynaloženy v r. 2007-2010 způsobilé výdaje, zahrňte je v tabulce E.1.1 do r. 2011.
Skladba financování projektu

Celkem

Roky

Kč

% (k % (k
CZVV CZV)
)

1

celkové výdaje na projekt

2

celkové nezpůsobilé výdaje

3

celkové způsobilé výdaje

4

soukromé financování

5

celkové způsobilé veřejné výdaje

1 328 564

100

6

podpora OPŽP celkem

1 195 707

90

7

podpora (příspěvek) z ERDF/FS

1 129 279

85

8

spolufinancování -národní veřejné výdaje

199 285

9

spolufinancování ze zdrojů SR-kap.315/ SFŽP

66 428

10
11
12

spolufinancování ze zdrojů obecních rozpočtů

13
14

Kontrol
. součet

2008

2009

2010

2011

2012

1 361 564

2013

24 000 1 217 564
0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

90

0

0

0

0

85

0

0

0

0

15

15

0

0

0

0

3 513

5

5

0

0

0

0

1 171

spolufinancování ze SFŽP-půjčka na doplnění VZ

0

0

0

0

0

0

spolufinancování ze zdrojů krajských rozpočtů

0

0

0

0

0

0

10

10

0

0

0

ostatní národní veřejné financování (ONVZ)

0

0

0

0

finanční prostředky ze SR

0

0

0

0

Kontrolní součet - zbývá dodefinovat:

33 000
1 328 564

132 857

0

Doplňující komentář
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582

2015

120 000

0

29 510

2 908

0

23 418 1 188 054

117 092

0

0

0

0

23 418 1 188 054

117 092

0

21 076 1 069 248

105 382

0

19 906 1 009 846

99 528

0

178 208

17 564

0

59 403

5 855

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 342

118 806

11 709

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E2 - Zdroje žadatele vzhledem k celkovým výdajům na projekt
Zdroje žadatele vzhledem k celkovým výdajům na projekt

vysvětlivky

a

žadatel-vlastní zdroje (rozpočet, bank. účet apod.)

b

žadatel-ostatní zdroje vratné

c

bankovní úvěr/půjčka

d

půjčka od veřejného subjektu (např. návratná fin. výpomoc, půjčka od
SFŽP)

e

žadatel-ostatní zdroje nevratné

f

dotace od soukromého subjektu

g

dotace od veřejného subjektu

h

Zdroje žadatele na realizaci projektu celkem

i

věcný příspěvek
Kontrolní součet

Kč
165 857

ř.c+d

0

ř.f+g

0

ř.a+b+e+i

165 857

zbývá dodefinovat:

0

E3 - Členění typu nákladů
Do tabulky E3 vyplňte částky s / bez DPH v závislosti na plátcovství žadatele. Pokud je žadatel plátce DPH - vyplní tabulku hodnotami bez DPH. Pokud žadatel není plátce DPH - vyplní tabulku
hodnotami včetně DPH. Pro podrobnější seznámení s problematikou plátcovství DPH využijte novelu zákona o DPH - zákon č. 302/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Charakter zakázky

Způsobilé výdaje [Kč]

%

Přímé realizační výdaje

1 265 564

- realizace

1 247 564

- propagace

Uznané způsobilé výdaje [Kč]
100

18 000

- osobní náklady
Osobní náklady PO 1.1.4 a 7

0

Nákup pozemků

0

Nákup budov

0

Věcné příspěvky - nemovitý majetek

0

Rozpočtová rezerva

0

Projektová příprava

63 000

4,98

Technický a autorský dozor

0

Správce stavby

0
0
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%

Charakter zakázky

Způsobilé výdaje [Kč]

%

Celkem způsobilé výdaje (CZV) vč. úspory

1 328 564

Celkem způsobilé výdaje (CZV) bez úspory

1 328 564

Zbývá k doplnění CZV
typ výdajů

Uznané způsobilé výdaje [Kč]

%

0
nezpůsobilé výdaje [Kč]

nezpůsobilé výdaje [Kč]

Nezpůsobilé výdaje

33 000

Úspora provozních nákladů
Celkem nezpůsobilé výdaje (CnZV)

33 000

Zbývá k doplnění CnZV

0

Celkem výdaje (CV)

1 361 564

Zbývá k doplnění CV

0

E4 - Seznam nezpůsobilých výdajů
Neuznatelná položka

Důvod neuznání výdajové položky

projektová příprava

překročení limitu 5% u projektové přípravy

Částka [Kč]

Celkem nezpůsobilé výdaje (CnZV)

33 000

Zbývá k doplnění CnZV

Protipovodňová opatření obce Nové Sedlice
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F, G. Vliv na rovné příležitosti
Vliv na rovné příležitosti
Vliv na rovné příležitosti

Projekt má pozitivní dopad na rovné příležitosti

Popis a zdůvodnění vlivu na rovné
příležitosti:

Projekt bude mít pozitivní dopad na rovné příležitosti, protože díky jeho realizaci budou mít
přístup k aktuálním informacím o hrozících povodních všichni obyvatelé zájmové oblasti.

Vliv na udržitelný rozvoj a životní prostředí
Vliv na udržitelný rozvoj a životní
prostředí

Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí

Popis a zdůvodnění vlivu na životní
prostředí

Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí, protože díky jeho realizaci nebudou škody při
povodních tak velké, jelikož budou všichni včas varováni.
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H. Veřejné zakázky
Veřejné zakázky
Typ výběrového řízení

Předmět zakázky

Zjednodušené podlimitní řízení

realizace akce

Zadávací řízení mimo režim zákona dle příloh směrnice MŽP

Předmět zakázky

Zadávací řízení mimo režim zákona dle směrnice 3/2011 a
Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

projektová příprava

1.1.2011

Zadávací řízení mimo režim zákona dle směrnice 3/2011 a
Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

digitalizace povodňového plánu

1.1.2013

Protipovodňová opatření obce Nové Sedlice

Předpokládané datum
vyhlášení výběrového
řízení
1.1.2013
Předpokládané datum
vyhlášení výběrového
řízení
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J. Přínosy opatření
Záložku J není potřeba vyplňovat, pokud je na záložce B, v tabulce Skupinové projekty, uveden pouze jeden projekt. Vyplňte pouze
záložku J2.
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J2. Přínosy opatření
Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
V případě skupinového projektu vyplnit agregované údaje.
Pro každý podprojekt vyplnit samostatný formulář J žádosti.

Oblast podpory 1.3 - Omezování rizika povodní
Výchozí situace (problém) a
zdůvodnění potřebnosti projektu

Obec Nové Sedlice nemá zpracovaný povodňový plán, ani nemá ustanovenu povodňovou
komisi. V okolí obce nejsou žádné hladinoměry, ani srážkoměry, které by bylo možné použít
pro varování obyvatel Nových Sedlic. Jediným způsobem varování je stará rotační siréna.

Cíle projektu

Cílem tohoto projektu je správně posoudit povodňové nebezpečí a ochránit zdraví a majetek
občanů díky instalaci varovného a vyrozumívacího systému spolufinancovaného z Operačního
programu Životní prostředí.

Aktivity projektu
Popis činností

Projekt se skládá ze dvou aktivit, jednou je vytvoření a digitalizace povodňového plánu, druhou je instalace varovného systému
obyvatelstva.
1. Vytvoření a digitalizace povodňového plánu
Digitální povodňový plán (dPP) bude vytvořen pro obec Nové Sedlice. Digitální povodňový plán (dPP) bude v rámci projektu zpracován v
souladu s Metodikou MŽP 2009 pro tvorbu digitálních povodňových plánů, včetně odkazu na digitální plán ČR a Povodňový informační
systém POVIS. Dále bude obsahově odpovídat Odvětvové technické normě vodního hospodářství – TNV 75 2931.
Zpracovaný dPP bude zpřístupněný na webových stránkách obce a tím i dostupný pro všechny členy místní povodňové komise.
Při tvorbě dPP jednotlivých obce budou použita dostupná data z POVIS, veřejných zdrojů, zpracovaných povodňových plánů i data
poskytnutá obcí či povodím Odry. Dalším zdrojem mapových podkladů a dat s grafickými prvky bude digitální povodňový plán ČR.
Dalším důležitým zdrojem jsou data z Povodí Odry s. p., zejména stupně povodňové aktivity na tocích ve správě Povodí Odry s. p., měrné
křivky průtoků apod. Pokud jde o lokální data, budou využity záznamy obce z dřívějších povodní a ze současného povodňového plánu.
Půjde například o označení území a objektů, které byly v minulosti přímo zaplaveny, nebo kterým hrozilo přímé nebezpečí. Bude využito
rozlivových čar ze stanovených záplavových území. Objekty, které by mohly být ohroženy, budou zařazeny do potenciálně ohrožených
objektů nebo území nedostatečně chráněných před povodněmi.
Vytvořený digitální plán bude zveřejněn na internetových stránkách obce. Elektronická verze dPP plánu bude poskytnuta v elektronické
podobě všem členům povodňové komise, případně dalším složkám zapojeným v povodňové ochraně. Odkazy na veřejně přístupný
digitální povodňový plán budou zpřístupněny v dPP ČR a POVIS.
Aktualizace dat bude prováděna alespoň 1x ročně a neprodleně při zjištění změny skutečnosti se provede i změna záznamu v dPP, což se
týká rovněž údajů vkládaných do Editoru dat dPP ČR, včetně obsazení povodňové komise. V případě zjištění změn u objektů dPP bude
provedena aktualizace v co nejkratším termínu.

2. Varovný vyrozumívací systém obyvatelstva
Na obecním úřadě bude nainstalováno vysílací zařízení pro výstražný a varovný systém obyvatelstva. Hlášení bude z tohoto vysílacího
zařízení prováděno prostřednictvím bezdrátových hlásičů. Vysílací zařízení bude doplněno o modul napojení na zadávací pracoviště
Integrovaného záchranného systému (IZS), sloužící jakožto Jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV). Součástí vysílacího zařízení
bude také modul telefonního vstupu pro urgentní spuštění varovného hlášení pověřenou osobou.
Lokalizace
Kat. území
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Lokalizace
Nové Sedlice (okres
Opava);706647
Pokud je relevantní - dle Přílohy č. 1 Směrnice MŽP
Předpoklady a rizika realizace projektu

Hlavním předpokladem realizace projektu je získání dotace z OPŽP, bez podpory OPŽP by si
obec nemohla realizaci dovolit. Dalším předpokladem je zajištění dostatečných finančních
prostředků na zajištění spolufinancování projektu. Toto riziko bylo eliminováno schválením
realizace projektu zastupitelstvem, s realizací projektu se počítá v rozpočtu na příští rok.
Hlavním předpokladem je výběr kvalitního dodavatele, který zajistí dodávky technologií
varovného systému obyvatelstva a digitalizaci povodňového plánu. Dodávané technologie,
musí mít snadnou obsluhu, aby provoz systému nebyl v budoucnu příliš náročný.

Vazba projektu na strategické
dokumenty

Projekt navazuje na digitalizaci povodňového plánu České republiky.

Vazba projektu na již zhotovený nebo
plánovaný projekt, na další realizovaná
opatření

Projekt navazuje na projekt Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, který řeší
rozmisťování sirén, hladinoměrů a srážkoměrů v Moravskoslezském kraji.

Udržitelnost výsledků projektu po
skončení podpory z OP ŽP

Po ukončení podpory bude projekt udržitelný, protože varovný systém není provozně
náročný,obec se bude starat o údržbu hlásného systému a případné aktualizace dPP.

Způsob realizace

dodavatelsky

Nákup pozemku v rámci projektu

Ne

Zdůvodnění:
Specifikace pozemků
Katastrální území
Počet realizovaných opatření v
souvislosti s omezováním rizika
povodní(ks)

Č. pozemku

Předpokládaná cena

Rozloha (ha)

0

Oblast podpory 1.3.1. - Zlepšení systému povodňové služby
Počet nových/rekonstruovaných
hlásných a měřících stanic o stavu
hladin/průtoků (počet)

1

Mapové dílo – počet mapových listů
1:10 000 map povodňových rizik, map
povodňového nebezpečí a map
záplavových území (počet)

0

Počet analyzovaných prioritních povodí 0
z hlediska zadržení vody v krajině a
eroze (počet povodí)
Počet digitálních povodňových plánů
na úrovni kraje/obce s rozšířenou
působností/obcí (počet)

1

Počet povodňových orgánů (komisí)
napojených na systém přenosu
hlásných a varovných informací pro
řízení povodní (počet)

1

Konec části: -
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I. Veřejná podpora
MSP
Jedná se o podnik (subjekt vykonávající
hosp. činnost)?

Ne

Jedná se o podnik

--- Zvolte položku ---

Podnik má méně než 250 zaměstnanců
Roční obrat podniku je menší než 50
milionů EUR
Bilanční suma roční rozvahy podniku je
menší než 43 milionů EUR
Malý nebo střední podnik?

Upozornění
Projekt nepodléhá pravidlům veřejné podpory.
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L. Čestné prohlášení
Čestné prohlášení o bezdlužnosti
Prohlašuji, že ke dni ………………………….. (datum podání žádosti o poskytnutí podpory) nemám žádné závazky vůči orgánům státní
správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na
penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních
fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují nebo jiné závazky po lhůtě splatnosti vůči SFŽP.

Čestné prohlášení žadatele, že mu nebyl na daný projekt přidělen jiný finanční příspěvek
Prohlašuji, že ke dni ………………………….. (datum podání žádosti o poskytnutí podpory) nejsem příjemcem žádného finančního
prostředku z ostatních operačních programů, Fondu Soudržnosti, iniciativ Evropského společenství ani národních programů SFŽP ČR. V
případě obdržení Registračního listu akce a Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu
v rámci OP ŽP odstoupím od dalších podaných žádostí, což doložím SFŽP ČR do 10 dnů ode dne obdržení výše zmíněných dokumentů.

Čestné prohlášení o pravdivosti údajů souvisejících s DPH
Prohlašuji, že ke dni ............................................ (datum podání žádosti o poskytnutí podpory) jsou všechny uvedené skutečnosti
související s plátcovstvím DPH uvedené na záložce C formuláře žádosti pravdivé.

Čestné prohlášení o zajištění celkových vlastních zdrojů
Prohlašuji, že zajistím vlastní zdroje na financování celkových nákladů projektu, na které není poskytována podpora z ERDF/FS, SFŽP
nebo SR – kap. 315 MŽP.

Čestné prohlášení o dostatečné administrativní a provozní kapacitě pro splnění povinností
týkajících se poskytnutí finančních prostředků
Prohlašuji, že disponuji dostatečnou administrativní a provozní kapacitou pro splnění povinností týkajících se poskytnutí finančních
prostředků.

Prohlášení žadatele udělující souhlas k přepočtu projektu na € Řídícím orgánem (požadováno
pouze u Velkých projektů (nad 50 mil. €))
Žadatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že z důvodu co nejpřesnějšího stanovení výše podpory Společenství v € je žádost před
odesláním Evropské komisi přepočítána Řídícím orgánem dle měsíčního účetního kurzu Evropské komise platného v měsíci jejího
předložení na Evropskou komisi.

Prohlášení žadatele udělující souhlas s uveřejňováním informací
Žadatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě kladného vyřízení žádosti a vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace budou
zveřejněny příslušné údaje charakterizující projekt a poskytovanou podporu, zejména identifikace projektu (název, číselná označení),
identifikace žadatele, struktura financování projektu (včetně celkové finanční náročnosti a výše podpory) a účel projektu. Žadatel rovněž
bere na vědomí, že ze strany SFŽP ČR a MŽP budou případným zájemcům poskytovány informace podle zákona o svobodném přístupu
k informacím (č. 106/1999 Sb. v aktuálním znění) včetně všech dokumentů vydaných SFŽP ČR a MŽP v souvislosti s vyřízením této
žádosti a další administrací poskytované podpory.
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Seznámení se směrnicí MŽP č. 3/2011 a ID OPŽP
Žadatel tímto potvrzuje, že se seznámil s Implementačním dokumentem Operačního programu životní prostředí a Směrnicí MŽP č.
3/2011 a že tato žádost odpovídá příslušným náležitostem v těchto dokumentech stanoveným. V této souvislosti žadatel prohlašuje, že
veškeré údaje v této žádosti (a jejích přílohách) uvedené jsou pravdivé, nezkreslené a úplné. Žadatel bere na vědomí, že Ministerstvo
životního prostředí jako řídící orgán přeneslo část svých působností vyplývajících z jeho postavení ve struktuře implementace
strukturálních fondů na Státní fond životního prostředí ČR jako zprostředkující subjekt (dále jen “Fond“). V této souvislosti žadatel
potvrzuje, že bude respektovat pokyny a informace Fondu, jak individuální, tak obecné, zveřejněné na webových stránkách Fondu.

Jméno statutárního zástupce žádajícího subjektu: …………………………………………………….*)
V…………………………………………………….. Dne:………………………………………….
Razítko:
Podpis: ………………………………………………
*) Je-li žádajícím subjektem právnická osoba.
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M. Provozní situace
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Přílohy
Požadované přílohy
Název

Počet stran Vydal

Typ dokumentu

Ze dne

Číslo jednací

Přílohy požadované technickou sekcí
T1 Doklad, ze kterého je patrná právní 1
subjektivita žadatele

Český
statistický
úřad

Ověřená kopie

28.04.2010 2/2010-7118

T2 Aktuální výpis z katastru
nemovitostí

KPL

Obec Nové
Sedlice

Originál

11.04.2012 -

T3 Projektová dokumentace pro
územní rozhodnutí případně
dokumentace pro stavební povolení
nebo prováděcí dokumentace včetně
položkového rozpočtu

KPL

ENVIPART
NER, s.r.o.

Originál

01.12.2011 -

T4 Stanovisko místně příslušného
krajského úřadu z hlediska potřeb
životního prostředí

KPL

Krajský
Originál
úřad
Moravskosl
ezského
kraje

18.01.2012 MSK 5306/2012

T5 Rozhodnutí, závazná stanoviska či
vyjádření orgánů státní správy

1

Magistrát
města
Opavy

01.03.2012 MMOP 21841/2012

T6 Odborný posudek

KPL

Ministerstv Originál
o životního
prostředí

23.02.2012 166/740/12
2876/ENV/12

T7 Stanovisko Správy národního
parku

-

-

Kopie

-

-

T8 Smlouva o smlouvě budoucí nebo
kupní smlouva

-

-

Kopie

-

-

T9 Ocenění pozemku odborně
způsobilou osobou dle zákona č.
151/1997 Sb.

-

-

Kopie

-

-

T10 Ocenění nemovitosti odborně
způsobilou osobou dle zákona č.
151/1997 Sb.

-

-

Kopie

-

-

T11 Stanovisko Ředitelství hasičského
záchranného sboru příslušného kraje

KPL

Hasičský
Originál
záchranný
sbor
Moravskosl
ezského
kraje

23.01.2012 HSOS-933-3/2012

T12 Potvrzení o zařazení projektu do
IPRM

-

-

Kopie

-

T13 Stanovisko vodohospodářského
dispečinku místně příslušného
podniku Povodí, s.p.

KPL

Povodí
Odry, s.p.

Originál

11.01.2012 00514/922/67/2012

T14 Stanovisko odboru hydrologie
místně příslušné pobočky ČHMÚ

1

Český
hydromete
orologický
ústav

Originál

19.01.2012 P12000527/571

T15 Plná moc

1

Obec Nové
Sedlice

Originál

11.01.2012 -

T16 Prohlášení DPH

1

Obec Nové
Sedlice

Originál

11.01.2012 -

T17 Doklad o zvolení starosty

1

Obec Nové
Sedlice

Ověřená kopie

09.11.2010 -

-

-

Kopie

-

Kopie

-

Přílohy požadované ekonomickou sekcí
E1 Výkaz zisku a ztráty
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Název

Počet stran Vydal

Typ dokumentu

Ze dne

Číslo jednací

E2 Rozvaha

-

-

Kopie

-

-

E3 Komentář k zajištění cizích zdrojů

-

-

Kopie

-

-

E4 Komentář k zajištění zdrojů
příjemce na realizaci projektu

KPL

Obec Nové
Sedlice

Originál

11.04.2012 -

Datum tisku: 16. květen 2012 7:28
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