
  

Příloha č. 8 Pravidel MZe 
 

Zpráva o splnění závazných ukazatelů a dodržení podmínek čerpání státního rozpočtu 
 

na akci: „Přílepy – tlaková splašková kanalizace“ 
 

Identifikační číslo EDS 129D253004221 
 

Investor:   Obec Přílepy 
                  IČO:  00639958 
 

1.1 Přehled vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně uvedených změnových Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace (pokud byly vydány) Ministerstvem zemědělství ČR 
     1.1.1. ze dne 1.6.2016,   čj.33342/2016-MZE-15131 
     1.1.2. ze dne 5.9.2016,   čj. 50088/2016-MZE-15131 
1.2. Přehled dokladů o kolaudaci (kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas), rozhodnutí o zkušebním 
provozu nebo rozhodnutí o předčasném užívání : 
      1.2.1. ROZHODNUTÍ č.366/2016 o předčasném užívání stavby, (č.j.MURA/66420/2016  ze dne  
                1.12.2016) 
      1.2.2. KOLAUDAČNÍ SOUHLAS s užíváním stavby č.36/2017, (č.j.MURA/38077/2017 ze dne 30.6.2017) 

 

1.3 Tabulka plnění ukazatelů Rozhodnutí o poskytnutí dotace čj.: ….. ze dne …. 

Ukazatel Hodnota dle Rozhodnutí Hodnota dle skutečnosti 

Termíny akce 

Termín realizace akce 30.6.2017 30.6.2017 

Termín předložení 
dokumentace k ZVA 

31.12.2017 27.10.2017 

Parametry akce 

Vodovodní řady (m) 0 0 

Vodojem (m
3
) 0 0 

ČS (ks) 101 111 

Splašková kanalizace (m) 5255 5668,52 

ČOV (kpl) 0 0 

Investiční bilance (mil. Kč) 

Celkové NSTČ (609s) 19 456 000,00 21 155 725,04 

Dotace (657s) 13 619 000,00 13 619 000,00 

Vlastní zdroje (6679) 5 837 000,00 7 036 725,04 

Dotace z kraje (6712) 0 500 000,00 
 

1.4 Zpráva o průběhu stavby  
   Obec Přílepy na základě nových žádostí o připojení na veřejnou tlakovou kanalizace a na základě 
způsobu realizace stavby z důvodu terénních a geologických podmínek uzavřela  se zhotovitelem stavby 
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.02/2016 včetně Změnového listu č.1. Odsouhlasením Změnového listu č.1 
byl navýšen počet připojených nemovitostí o 10 přípojek včetně prodloužení řadů. 
   Obec Přílepy (Investor)  použila  poskytnutou finanční podporu v příslušném rozpočtovém roce a  k účelu, 
na který mu byla poskytnuta. Obec Přílepy obdržela finanční příspěvek na stavbu tlakové kanalizace od 
Středočeského kraje na základě veřejnoprávní smlouvy. Navýšení finančních prostředků z důvodu 
zrealizovaných  změn dle Změnového listu bylo hrazeno z finančních prostředků Obce Přílepy.   
 
Stavba byla zahájena dne 2.6.2016 a odevzdána dne 16.11.2017 

Stavba byla provedena v souladu se stavebním povolením čj. MURA/64324/2010 ze dne 16.12.2010 
vydaným Městským úřadem v Rakovníku. 

ROZHODNUTÍ č.366/2016 o předčasném užívání stavby bylo vydáno Městským úřadem v Rakovníku dne 
dne 1.12.2016   pod č.j.MURA/66420/2016  
KOLAUDAČNÍ SOUHLAS s užíváním stavby č.36/2017 byl vydán Městským úřadem v Rakovníku  
dne 30.6.2017  pod č.j.MURA/38077/2017. 
 

Na stavbu bylo nově připojeno 31 obyvatel a bylo nově uzavřeno 10 odběratelských smluv. 

1.5. Prohlášení:  
Obec Přílepy není plátcem DPH a na tuto akci neuplatnila odpočet DPH. 
Kontrola MZe ČR, NKÚ a Finančního úřadu na danou akci nebyla provedena.  
 
V Přílepích  dne 27.10.2017 
 
Statutární zástupce:Lenka Daenemarková ,starostka obce   .............................................  


