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1) Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí přijetí Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí
dotace ve výši max. 1.185.000,00 Kč na akci „Rekonstrukce rybníku v Radíčevsi“, v rámci II.
výzvy Ministerstva zemědělství, programu 129 290 - Podpora opatření na drobných vodních
tocích a malých vodních nádržích.
O: JUDr. Hornátová
T: 18. 12. 2017

2) Zdůvodnění:
Usnesením č. 443/16 ze dne 14.11.2016 Zastupitelstvo města Žatce vzalo 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.
A zároveň Zastupitelstvo města Žatce schválilo 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.

V souladu s tímto usnesením byla dne 30.11.2016 na Ministerstvo zemědělství podána žádost
o poskytnutí dotace na akci „Rekonstrukce rybníku v Radíčevsi (název akce byl upraven dle
projektové dokumentace).
Dne 5.4.2017 obdrželo Město Žatec Souhlas se zadáním akce a podmíněný příslib dotace na
akci.
Následně bylo provedeno výběrové řízení na zhotovitele díla dle platné právní legislativy
a započala realizace akce.
V souladu s požadavky uvedenými v tomto souhlasu Město Žatec dodalo potřebné podklady
včetně podkladů z výběrového řízení – a to v určeném termínu do 30.9.2017.
24.11.2017 město obdrželo Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které je
přílohou tohoto materiálu.
Na základě Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ministerstvo zemědělství poskytne
příjemci podpory dotaci maximálně ve výši 1 185 000,00 Kč.
Celkové stavební náklady na projekt činí 1 567 106,55 Kč.
Akce bude předfinancována z vlastních prostředků Města Žatec. Zpětné vyplacení dotace
Ministerstvem zemědělství proběhne na základě žádosti o platbu, při níž bude posouzena způsobilost
výdajů akce na základě doložených faktur.

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

