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Datum:

Číslo žádosti: 1190800038

Č. j.: SFZP 046823/2020

Rozhodnutí č. 1190800038 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 697 513,51 Kč tj. 85,00 %

ze základu pro stanovení podpory ve výši 820 604,14 Kč

pro příjemce podpory: Obec Horní Maršov, Horní Maršov, Bertholdovo náměstí 102, 542 26,

IČ 00277878

na akci: Oprava místní komunikace - ulice Josefa Tippelta

realizovanou v letech: 2020 - 2021

V rámci výzvy č.: NPŽP 8/2019 k předkládání žádostí v rámci Národního programu životního 

prostředí (dále jen „Výzva“)

za těchto základních podmínek:

1) opatření bude realizováno v souladu s Výzvou a v předpokládaném rozsahu dle předložené žádosti 

o poskytnutí podpory a jejich příloh, tj. dojde k rekonstrukci místní komunikace (ulice Josefa Tippelta) 

v obci Horní Maršov,

2) celková absolutní výše podpory a základu pro stanovení podpory uvedená v tomto Rozhodnutí je 

maximální a může být před podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí České republiky (dále jen „Smlouva“) 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 se procentní míra podpory případně navýší tak, aby její limit 

nepřekročil maximální limity dle Výzvy,

3) na základě splnění podmínek podle tohoto Rozhodnutí a po splnění podmínek podle Výzvy uzavře 

Fond s příjemcem podpory podle článku čl. 2 odst. 1. Bod 1.5 Statutu Fondu Smlouvu, která bude 

obsahovat další podmínky poskytnutí podpory,
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4) podpora je poskytována na základě tohoto Rozhodnutí a řádně uzavřené Smlouvy,

5) doklady nezbytné pro uzavření Smlouvy, ve smyslu Směrnice MŽP č. 4/2015 o poskytování finančních 

prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního 

programu Životní prostředí a Výzvy, musí být Fondu doručeny nejpozději do 12 měsíců od vydání 

tohoto Rozhodnutí; po uplynutí této lhůty toto Rozhodnutí pozbude platnosti a Fond Smlouvu 

neuzavře, pokud nebude lhůta prodloužena. Na základě včas podané žádosti může být lhůta podle 

první věty v odůvodněných případech prodloužena, o prodloužení je nutné požádat Fond, a to 

výhradně písemně a nejpozději poslední den stanovené lhůty. Na později podané žádosti 

o prodloužení nebude brán zřetel. Fond posoudí důvody a možnosti prodloužení lhůty a žadatele 

o výsledku informuje,

6) výše poskytované podpory musí být slučitelná s právními předpisy EU ve vztahu k veřejné podpoře 

a v tomto smyslu bude výše podpory odpovídajícím způsobem upřesněna ve Smlouvě,

7) při zadávacích řízeních pro výběr dodavatele služeb, stavebních prací či dodávek bude žadatel 

postupovat podle příslušného zákona o veřejných zakázkách v aktuálním znění a v souladu 

s aktuálními pokyny pro zadávání veřejných zakázek, které jsou zveřejněny na www.sfzp.cz, sekce 

Národní program Životního prostředí – záložka O programu – zadávání veřejných zakázek, přičemž 

specifické povinnosti relevantní pouze pro OPŽP 2014–2020 se na žadatele v rámci této Výzvy NPŽP 

nevztahují, např.: požadavky na označení výzvy k podání nabídky nebo oznámení výběrového řízení 

(popřípadě samostatné zadávací dokumentace) symbolem EU (vlajkou) spolu s odkazem na EU, 

odkazem na fond EU a odkazem na OPŽP, aj. 

8) Fond si 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 akce,

9) lhůta pro dokončení realizace projektu je stanovena do 31. 12. 2022,

10) toto Rozhodnutí je platné do 31. 12. 2022 (ustanovení bodu 5 není dotčeno); pokud nebude příslušná 

Smlouva uzavřena do tohoto data nebo z důvodů neplnění podmínek stanovených tímto 

Rozhodnutím nebo Výzvou, Fond Smlouvu neuzavře, čímž toto Rozhodnutí pozbývá platnosti.

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.

V Praze dne …………………………………. ……………………………………………………

Mgr. Richard Brabec

ministr životního prostředí
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Souhrnné stanovisko k rozhodnutí o poskytnutí finančních 
prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR

Akceptační číslo: 1190800038

Výzva č. NPŽP 8/2019 

Úvod

OBEC HORNÍ MARŠOV žádá na realizaci akce Oprava místní komunikace - ulice Josefa Tippelta,          

Horní Maršov, Trutnov, Královéhradecký kraj o poskytnutí podpory formou investiční dotace 

v celkové výši 697 513,51 Kč. Tento požadavek na podporu představuje 85,00 % z celkových uznatelných 

nákladů akce ve výši 820 604,14 Kč.

Předmět podpory

Předmětem projektu je oprava místní komunikace (ulice Josefa Tippelta) v obci Horní Maršov v délce 

366 m.

Délka nově vybudovaných či zrekonstruovaných cest a chodníků propojujících stávající prvky návštěvnické 

infrastruktury (bm): 366

Přínos navrhovaných opatření 

Realizací projektu dojde ke zkvalitnění přístupnosti dané lokality a zvýšení bezpečnosti uživatelů 

komunikace.

Žádost o podporu z Fondu je vypracována komplexně, obsahuje požadovaná stanoviska odborných 

a správních orgánů.

Projektová dokumentace včetně rozpočtu byla zpracována Ing. Drahomírem Ježkem (10/2018).

Odborný posudek byl vypracován Ing. Mgr. Martinem Bílým, MŽP s kladným stanoviskem (02/2020).

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.
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Plánované lhůty realizace (dle žádosti o podporu)

Termín zahájení: 01.09.2020

Termín dokončení: 31.12.2021

Termín uvedení do trvalého provozu: 31.12.2021

Termín předložení ZVA: 31.03.2022

Návrh formy a výše podpory

Druh a výše podpory: investiční dotace 697 513,51 Kč

Při stanovení výše způsobilých výdajů bude Fond vycházet z podmínek Výzvy a Směrnice MŽP 

č. 4/2015.




