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1) Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí podání žádosti o poskytnutí podpory z II. Výzvy
Ministerstva zemědělství v rámci programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních
tocích a malých vodních nádržích“, podprogram 129 293 „Podpora opatření na rybnících
a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“ na akci Odbahnění rybníka v Radíčevsi.
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje zajištění spolufinancování projektu s názvem
„Odbahnění rybníka v Radíčevsi“, tzn. zajištění spolufinancování obce minimálně ve výši
20% způsobilých výdajů projektu a úhradu nezpůsobilých výdajů projektu.

O: Ing. Havelka
T: 30. 11. 2016

2) Zdůvodnění:
Cílem programu 129 290 "Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních
nádržích" je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních
nádrží, které podpoří odtokový režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost
při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině
v dané lokalitě, případně ke zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, a tím ke zvýšení
protipovodňové ochrany v případě povodní.
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Předmět podpory:
V rámci podprogramu 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích
ve vlastnictví obcí“ lze podporu poskytnout na:
Rekonstrukci, opravu a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za
účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich
technického stavu a navrácení základních a vodohospodářských funkcí, dále za účelem
zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ požárů, apod.
Nerybochovným rybníkem pro potřeby programu 129 290 je rybník s extenzivním chovem
ryb, který není provozován za účelem podnikání.
Žadatel:
Obce, svazky obcí.
Termín podání:
Žádosti o dotaci lze podávat do 30. 11. 2016.
Specifika a omezení:
Po dobu min. 10 let od ukončení akce nesmí žadatel bez souhlasu Ministerstva zemědělství
změnit vlastnická práva k předmětu podpory, jinak následuje odejmutí dotace v plné výši.
Na předmětu podpory nesmí být vykonávána ekonomická činnost, která by příjemce podpory
zvýhodňovala na trhu. Na předmětu podpory není umožněn intenzivní ani polointenzivní chov
ryb.
Výše podpory:
Limit pro stanovení výše podpory na akci:
rekonstrukce, obnova a odbahnění:
maximálně do výše 80% z uznatelných nákladů stavebně-technologické části, max. do výše
2. mil. Kč na akci a zároveň maximálně do výše 250 Kč/ m3 vytěženého sedimentu včetně
všech souvisejících nákladů (odvoz a zapravení sedimentu, sládkování atd.) v případě
odbahnění.
Uznatelnými náklady se rozumí náklady stavebně-technologické části bezprostředně
související s realizací díla a cíli programu.
Náklady na projekt:
Předpokládána výše nákladů na projekt není známá, neboť se aktualizuje rozpočet investiční
akce.

3) Stanovisko odboru:
Odbor Kancelář úřadu – dotace doporučuje schválit dle předloženého návrhu.
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