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č.p. 50
789 01 Vyšehoří

Akce 129D253004109 Vyšehoří – splašková kanalizace
Dne 22. 2. 2018 požádal investor (adresát-viz výše) o kontrolu závěrečného vyhodnocení
uvedené akce, na kterou obdržel systémovou dotaci ze státního rozpočtu. Ministerstvo
zemědělství podle Vyhlášky č. 560/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů Ministerstva financí
a na základě posouzení předložených podkladů akci ukončuje a poskytnutou systémovou
dotaci investorovi definitivně přiznává.
Investor předložil v souladu s podmínkou č. 15 Rozhodnutí MZe ze dne 26.5.2016:
- kopie kolaudačního souhlasu s užíváním stavby čj.: 2017/1184/ZP-MUZB-3 ze
dne 7. 9. 2017
- zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí
ze dne 24. 8. 2017
Ministerstvo zemědělství bere na vědomí způsob úhrady faktur. Z předložených podkladů
nebylo zjištěno porušení stanovených ukazatelů a ani porušení podle § 44 zákona č. 218/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Definitivní přiznání dotace nemá charakter ani účinek rozhodnutí. Poskytnutá dotace a akce,
na kterou byla použita, podléhají i nadále kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Současně Vás upozorňujeme, že investor (vlastník) vodohospodářské infrastruktury je povinen
zajistit plynulé a bezpečné provozování v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Dále je povinen zajistit průběžné vedení majetkové a provozní evidence vodovodů a
kanalizací a zajistit její předání vodoprávnímu úřadu, zveřejnit a předat porovnání všech
položek výpočtu ceny a plnit další povinnosti vlastníka vyplývající z uvedeného zákona.
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