
Žádost
 o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy 

z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
 ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP

v rámci Tematického zadání Životní prostředí – vodní hospodářství

Evidenční číslo: FVP/VOH/043154/2020 - KONCEPT

Žadatel: Město Nový Knín Druh žadatele: Právnická osoba - obec

IČO: 00242888 DIČ: CZ 00242888

Ulice: náměstí Jiřího z Poděbrad Číslo popisné: 1 PSČ: 26203

Obec: Nový Knín Okres: Příbram Pošta: Pošta Nový Knín

Obec s rozšířenou působností: Dobříš

Telefon: 318593015 Datová schránka: xqjbgzr

E-mail: petr.chmelik@mestonovyknin.cz www: www.mestonovyknin.cz

Korespondenční adresa 

Adresát: Město Nový Knín

Ulice: náměstí Jiřího z Poděbrad Číslo popisné: 1 PSČ: 26203

Obec: Nový Knín Okres: Příbram Pošta: Nový Knín

Bankovní spojení

Předčíslí účtu: 94 Číslo účtu: 713211 Kód banky: 0710

Bankovní ústav: Česká národní banka Specifický symbol: 20715

Je-li žadatel právnickou osobou, identifikace:

1. Osob zastupujících právnickou osobu

Titul, jméno a příjmení:
 Petr Chmelík  

Právní důvod zastoupení:
starosta

Číslo a datum 
usnesení:
č. 5 – 12/2020 – ZM ze
dne 20. 2. 2020

2. Osob s podílem v této právnické osobě

Titul, jméno a příjmení:  Výše tohoto podílu: %

3. Osob v nichž má tato právnická osoba přímý podíl

Titul, jméno a příjmení: ZŠ a MŠ Nový Knín  Výše tohoto podílu: 100%

Žádost vyplnil

Jméno a příjmení: Lukáš Bernard Telefon: 776273466 E-mail: 
potrebujidotaci@email.cz
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Doplňující informace

Registrovaný plátce DPH: ANO X NE  ano

Příprava projektu

Název přípravy projektu:Vyhotovení projektové dokumentace za účelem propojení vodovodních
řadů místní části Libčice a dalších místních částí města Nový Knín

Oblast podpory: f2) Propojování vodovodních a kanalizačních sítí - Projektová dokumentace 
stavby

Popis přípravy projektu:Obsahem projektového záměru je vyhotovení projektové dokumentace 
pro vydání společného povolení DÚR a DSP na propojení vodovodních řadů v místní části Libčice
se současnými vodovodními řady a vodovodní soustavou dalších místních částí města Nový 
Knín. Příprava projektového záměru byla zahájena výběrem zhotovitele PD v souladu se směrnicí
města a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
Vybraný zhotovitel PD má ve SoD pevně definovány požadavky na podobu projektu, 
harmonogram prací s datem dokončení. V rámci projekčních prací bude zajištěn veškerý 
inženýring spojený s vyhotovením PD a zajištění vydání spolčeného povolení. Projektová 
dokumentace ve stupni DÚR a DSP bude dokončena na přelomu roku 2020/2021. Realizací 
projektu dojde k zásobení pitnou vodovou díky propojení současné vodovodní soustavy a nově 
budované v rámci lokality v místní části Libčice, kde dnes zásobení pitnou vodou je zajištěno 
pouze z domovních studní.

Účel, cíle a přínosy přípravy projektu, zdůvodnění žádosti: Hlavním účelem projektu je díky 
vyhotovené PD zajistit propojení současné vodovodní soustavy s místní částí Libčice, kde dnes 
zásobení vodou je řešeno pouze z domovních studní. Celkově dojde k propojení současné 
vodovodní soustavy města Nový Knín s místní částí Libčice v rámci chybějících vodovodních 
řadů. Město má zajištěno zásobení vodovodní soustavy ze současných zdrojů, ale soustava není 
dnes v rámci jednotlivých lokalit a místních částí propojena, a ne všichni obyvatelé města nejsou 
zásobeni. Po realizaci projektu bude zásobena většina obyvatel a lokalit města Nový Knín. 
Hlavním cílem projektu je vyhotovení PD pro společné povolení ve stupni DÚR + DSP. V rámci 
vyhotovení PD dojde k zajištění kompletního inženýringu zpracování PD včetně následného 
získání společného povolení. Na základě vyhotovené PD bude moci město žádat o dotaci ve 
všech dostupných dotačních titulech (MZE, OPŽP, SFŽP). Město bude žádat na fyzickou realizaci
také v rámci dostupných dotačních zdrojů kraje převážně na kofinancování. Na obce v rámci ČR 
je kladen tlak ze strany životního prostředí, aby docházelo postupně k realizaci projektů na 
odkanalizování obcí a zajištění zdrojů pitné vody. Projekty na zajištění technické infrastruktury 
jsou pro obce a města natolik finančně náročné, že při všech nezbytných současných investicích 
do občanské vybavenosti a technické infrastruktury, je nutné využít na realizaci projektů všechny 
dostupné dotační tituly. Získání dotace na projekční přípravu městu ušetří nezbytné finanční 
prostředky, které budou moci být použity na spolufinancování projektu při fyzické realizaci, nebo 
budou využity na další projekční přípravy města. Pro město se jedná o poslední etapu v rámci 
zajištění zásobení pitnou vodou. 

Možná rizika realizace přípravy projektu: Mezi hlavní rizika projektu patří nezískání dotačních 
prostředků na realizaci vyhotovení projektové dokumentace pro společné povolení. Město 
všechny projekty v rámci technické infrastruktury dlouhodobě plánuje a postupně zadává. Z 
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pohledu zásobení pitnou vodou se jedná poslední etapu. Město alokuje na realizaci tvorby PD 
prostředky v rozpočtu, ale díky současnému snižování RÚD je financování PD pro město 
značným nákladem. Město šetří další prostředky na samotnou fyzickou realizaci projektu, kde 
bude financování řešit ze všech dostupných dotačních zdrojů (MZE, OPŽP, SFŽP a kraj). Tyto 
projekty značně zatěžují rozpočet města a bez využití všech dotačních titulů je mnohdy příprava 
projektových dokumentací odkládána. Mezi další rizika patří nekvalitní zpracování PD. Zde město
zpracovatele PD vybralo v souladu se směrnicí města, zákonem a referencí daného zpracovatele.
Ve SoD jsou stanoveny veškeré možné sankce při pochybení ze strany zpracovatele. Časová 
rizika jsou rovněž smluvně ošetřena. Žádost o dotaci nebyla zatím nikam podána. Město má s 
vybraným zhotovitelem PD již dobré zkušenosti z předchozích projektů.
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Soulad projektu se strategií obce / dobrovolného svazku obcí

Soulad se strategií obce / 
dobrovolného svazku obcí

Projektový záměr je v souladu se strategickým plánem 
města s názvem Program rozvoje města Nový Knín na 
období 2019 - 2025, a to konkrétně s kapitolou 2 
Analytická část, Podkapitola 2.6 Infrastruktura – 
Technická infrastruktura strana 20. Dále s kapitolou 6 
SWOT analýza města Nový Knín – SLABINY strana 47. 
Dále s kapitolou 6 Projektové záměry - Cíl 3 Udržet 
kvalitní technickou i dopravní infrastrukturu v obci - 
Opatření 3.1 Technická infrastruktura strana 53. 
Strategický plán byl schválen ZM a uveden v platnost v 
roce 2019.  

Realizace přípravy projektu

Předpokládané zahájení realizace přípravy projektu měsíc/rok: 6/2020

Předpokládané ukončení realizace přípravy projektu měsíc/rok:  5/2021

Dotace

Celkové předpokládané náklady přípravy projektu: 1 000 000 Kč

            z toho investiční 1 000 000 Kč

            z toho neinvestiční 0 Kč

Celková požadovaná dotace 500 000 Kč

            z toho investiční 500 000 Kč

            z toho neinvestiční 0 Kč

Celkové vlastní zdroje 500 000 Kč

            z toho investiční 500 000 Kč

            z toho neinvestiční 0 Kč

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům 50%
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Povinné přílohy k     žádosti   

1.   Doklad o právní subjektivitě nebo doklad osvědčující legální existenci žadatele

·      obec  předloží  výpis  z  Registru  ekonomických  subjektů  pořízený  prostřednictvím
internetu,

·      příspěvková organizace obce předloží:

-     výpis z Registru ekonomických subjektů pořízený prostřednictvím internetu,

-     originál písemného souhlasu zřizovatele (obce) s podáním žádosti,

·      dobrovolný svazek obcí předloží:

-  výpis z Registru ekonomických subjektů pořízený prostřednictvím internetu,

-  souhlasy  všech  členů  dobrovolného  svazku  obcí  s  podáním  žádosti  o  dotaci  
z  Programu  2020  pro  poskytování  dotací  z  rozpočtu  Středočeského  kraje  
ze  Středočeského  Fondu  podpory  včasné  přípravy  projektů  EU  2021+  a  NIP
prostřednictvím dobrovolného svazku obcí.

2.   Strategie obce / dobrovolného svazku obcí.

3.   Plná moc v originále (pouze v případě zastoupení žadatele na základě plné moci).

4.  Prohlášení  okolních  obcí  o  zájmu  využívat  připravované  navýšení  kapacit  mateřských  a
základních  škol  (pouze  pro  žadatele  v  oblasti  vzdělávání,  předmět  dotace  projektová
dokumentace) a prohlášení žadatele, že tento zájem bude pozitivně reflektovat.

 

Povinná prohlášení žadatele:

Beru na vědomí, že správce (Středočeský kraj, Krajský úřad Středočeského kraje) zpracovává
poskytnuté osobní údaje za účelem uzavření veřejnoprávní smlouvy na základě právního titulu
plnění smlouvy v souladu s čl. 6. odst. 1. písm. b) Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). Osobní údaje
všech žadatelů budou archivovány po dobu 10 let.

Prohlašuji, že tato žádost odpovídá Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje  ze  Středočeského  Fondu  podpory  včasné  přípravy  projektů  EU  2021+  
a NIP.

Prohlašuji,  že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji  žádné
okolnosti důležité pro posouzení žádosti. Souhlasím, aby údaje z této žádosti byly zveřejněny na
webových stránkách Středočeského kraje.

Prohlašuji,  že  žadatel  nemá  ke  dni  podání  žádosti  závazky  po  lhůtě  jejich  splatnosti  
ve  vztahu  k rozpočtu  Středočeského  kraje  a  závazky  po  lhůtě  splatnosti  vůči  příspěvkovým
organizacím Středočeského kraje a vůči dalším právnickým osobám, jejichž je Středočeský kraj
zřizovatelem nebo zakladatelem, a že žadatel není v žádném soudním sporu se Středočeským
krajem nebo příspěvkovou organizací Středočeského kraje nebo s jinou právnickou osobou, jejíž je
Středočeský kraj zřizovatelem nebo zakladatelem.

Prohlašuji, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování přípravy projektu.

Prohlašuji,  že  žadatel  neuplatní  finanční  náklady  na  přípravu  projektu,  které  byly  uhrazeny
z poskytnuté  dotace  ze  Středočeského  Fondu  podpory  včasné  přípravy  projektů  EU  2021+  
a NIP, jako uznatelný výdaj 

·      v  žádosti  o  poskytnutí  dotace z  veřejných zdrojů,  kterými  jsou  evropské strukturální  
a  investiční  fondy  EU,  komunitární  programy  EU,  finanční  mechanismy  EHP/Norsko
v programovém období 2021-2027 a národní zdroje od roku 2020,
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·      ve finančním vyúčtování  poskytnuté  dotace  z  veřejných  zdrojů,  kterými  jsou  evropské
strukturální a investiční fondy EU, komunitární programy EU, finanční mechanismy EHP/Norsko
v programovém období 2021-2027 a národní zdroje od roku 2020.

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem
2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory
včasné  přípravy  projektů  EU 2021+  a  NIP a  v  souladu  s  uzavřenou  veřejnoprávní  smlouvou
o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.

 

Datum: …………………....    

 

Úředně ověřený podpis a razítko:........................................................................
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FVP/VOH/043154/2020

Město Nový Knín
náměstí Jiřího z Poděbrad 1
26203 Nový Knín
Pošta Nový Knín

Žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2020
„NEOTVÍRAT“

                STŘEDOČESKÝ KRAJ
Krajský úřad
Odbor řízení dotačních projektů
Zborovská 11
150 21 Praha 5


