čj. 68124/2020-MZE-15131

Výzva Ministerstva zemědělství
čj. 68124/2020-MZE-15131
k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 420 „Podpora
odkupu a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizací“ (dále jen „výzva“).
Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe), jakožto poskytovatel vyhlašuje prostřednictvím
Odboru vodovodů a kanalizací výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci
programu 129 420 „Podpora odkupu a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizací“
(dále jen program 129 420).
Lhůta pro podání žádosti o podporu v rámci programu 129 420 se stanovuje od 15.2.2020
do 30.9 2022 nebo do vyčerpání alokace. Žádost je třeba doručit na Ministerstvo
zemědělství Odboru vodovodů a kanalizací prostřednictvím podatelny do posledního dne
lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je rozhodující datum a čas doručení a je třeba počítat
s přiměřenou časovou rezervou.
Alokace (maximální celková finanční podpora na schválené projekty programu 129 420) je
vyhlášena ve výši 300 mil. Kč z prostředků kapitoly MZe.
Žádosti o podporu musí být podány v souladu s platnými Pravidly České republiky Ministerstva zemědělství čj. 56613/2020-MZE-15131 pro poskytování a čerpání státní
finanční podpory v rámci programu 129 420 „PODPORA ODKUPU A SCELOVÁNÍ
INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ“ (dále jen „Pravidla“), která jsou
nedílnou přílohou výzvy a jsou k dispozici na internetových stránkách MZe: www.eagri.cz
(http://eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/vodovody-a-kanalizace/).
Žádost se podává v rozsahu Žádosti o registraci akce a o poskytnutí státní finanční
podpory viz příloha č. 2 Pravidel pro podprogram 129 422.
Oblasti podpory - viz čl. I bod (1) Pravidel:
a) podpora odkupu vlastnických práv k vodohospodářské infrastruktuře za účelem jejího
scelování a snížení vysoké atomizace vlastnické struktury oboru vodovodů
a kanalizací. Program bude podporovat odkup vlastnických práv k vodovodům
a kanalizacím (viz § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 274/2001 Sb.“) a to za účelem dosažení
scelení majetku a převedení vlastnických práv pod kontrolu měst a obcí České
republiky.
Oprávnění žadatelé - viz čl. II bod (3) Pravidel
a) obce,
b) svazky obcí v případě, že mohou ručit za své závazky svým majetkem, případně
dostatečně stabilními finančními zdroji nebo, neplatí-li předchozí podmínka, obce, které
jsou členy svazku, ručí za závazky svazku,
c) vodohospodářské společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí.
Realizace akce musí být nejpozději do 31.12.2022.
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Odstranění Vad žádosti, doložení dalších podkladů a úprava žádosti
Trpí-li žádost vadami, postupuje poskytovatel podle § 14k odst. 1 a 4 a § 14p zákona
218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla). Poskytovatel může v souladu s § 14k odst. 3 rozpočtových pravidel
vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších podkladů.
Informace k hodnocení žádosti
Projekt bude hodnocen jako celek, v případě kladného posouzení a splnění všech podmínek
Rozhodne o přidělení státní finanční podpory příslušná komise v závislosti na možnostech
příslušné kapitoly státního rozpočtu.
Poskytovatel dotace:
Ministerstvo zemědělství
Odbor vodovodů a kanalizací
Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 812 183,
ID DS: yphaax8
Vyhlášeno dne 6.1.2021
v.r.

Ing. Miroslav Toman, CSc.
ministr zemědělství
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