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MINISTERSTVO VNITRA

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru Ceské republiky

Kloknerova 2295/26.. Praha 414. 148 OI
 

Č.j. MV— 88271-11/PO-FlN-2019 Pram 4_ listopadu 7019

Přílohy: 2

SM Ostrava — MO Proskovice

Světlovská 82/2

724 00 Ostrava 24

Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Ostrava - Proskovice 014D24200 9037
 

MV-GŘ HZS ČR vydalo ve smyslu § 5 odst. l) písm. d) vyhlášky č. 11/2010 Sb..

kterou se mění vyhláška č. 560/2006 Sb.. o účasti státního rozpočtu na financování programu

obnovy nemovitého majetku. na základě Vaší žádosti řídící dokument "Rozhodnutí o

poskytnutí dotace" na následující akci

014D24200 9037 Ostrava - Proskovice — Výstavba požární zbrojnice

Vydaný dokument „Rozhodnutí o poskytnutí dotace" je přiložen v příloze. Dále je

přiložen dokument „Dodatek č. 1 ke stanovisku k projektové dokumentaci" vydaný odborem

provozním a správy majetku GR HZS.

l_Jpozorňujeme. že je nutno postupovat v souladu s podmínkami řídicího dokumentu

„Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ & dodržet ustanovení uvedená ve výzvě JSDH_V3_2019

"Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice".
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MINISTERSTVO VNITRA

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru Ceské republiky

Kloknerova 2295/26, Praha 414, 148 01

Cj. MV- 4422-54/PO-PSM—2019

111111111c u n o a I' 1 :

MVCRXO4PFZRB

prvotní identifikátor

Praha 29. října 2019

Počet listů: l

MV — GR HZS CR Bez příloh   

Dodatek č. 1

ke stanovisku k projektové dokumentaci

na rekonstrukci nebo stavbu požární zbrojnice

(ke stanovisku kprojektové dokumentaci, vydaného dne 28. 6. 2019, pod č,j. MV- 4-122-26/P0—PSM—20I9)

Misto stavby: k. ú. Proskovice, č. p. 650/1

Stavebník: Městský obvod Proskovice, Světlovská 82/2, 724 00 Ostrava-Proskovice

Název: „Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Ostrava, k. ú. Proskovice“

Popis: Novostavba hasičské zbrojnice se zpevněnou plochou a novými inženýr. sítěmi.

Doloženo: Rozhodnutím o stavebním povolení, vydaným Statutárním městem Ostrava —

Úřad městského obvodu Ostrava-jih, odborem výstavby a životního prostředí,

č. j.: JlH/OO4613/l9/VŽP/vý, které nabylo právní moci dne 13. 4. 2019.

Dotace je ve výši 4.500.000 Kč

Změna: Rozpočtové náklady na dílo ve výši 18.465.811 Kč vč. DPH

Uznatelné náklady na dílo ve výši 17.965.430,33 Kč vč. DPH

Neuznatelné náklady na dílo ve výši 500.380,67 Kč vč. DPH (IO 02; IO 04, Díl 9,

pol. 905-RT4, 905-R01; SO 01. HSV, Díl 95, pol. 117; SO 01, BL, Díl 9, pol. 2x 905-R01, 2x

905-RE4; SO 02, Díl 1, pol. 12; SO 04a, Díl 1, pol. 17, 18; SO 04b, Díl 1, pol. 11, 12; VRN,

pol. 7, 8, 10, 12, 15)

Investiční dotace u obce Proskovice, je v souladu s uveřejněnou Výzvou JSDH_V3_2019:

Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice, vedenou pod č. j. MV- 46490-3/PO-lZS-2018

v rámci dotačního programu projednotky SDH obcí v roce 2019.

Ostatni ustanovení ve stanovisku k projektové dokumentaci na rekonstrukci nebo stavbu

požární zbrojnice zůstávají nedotčena a tento dodatek se stává její součástí.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu.

  

 



 

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

 

Identifikační údaje

 

  
 

Název akce (projektu) Ostrava - Proskovice - Výstavba hasičské zbrojnice

Poskytovatel Ministerstvo vnitra Identifikační číslo 0140242009037

Adresa Nad Štolou 936/3, 17000 Praha 7 Identifikační číslo EIS JSDH-V3-2019-00044

Typ financování Ex ante

Program 01424 - Dotace pro jednotky SDH obcí

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

Účastník statutární město Ostrava - městský IČ nebo RČ 00845451

obvod Proskovice Ulice Svétlovska’ 82/2

Osoba oprávněná Obec Ostrava

PSČ 72400

Telefon Místo realizace Ostrava

E-mail Alokace v území (LAU) 020806 Ostrava-město

Dotace 4 500 000,00Kč

Souhrn financování Údaje v Kč

Rok Účast státního rozpočtu/dotace (max ) ' Vlastní zdroje (min )1 CELKEM

2019 4 500 000,00 13 965 81100 18 465 811,00

Celkem 4 500 000,00 13 965 811,00 18 465 811,00

 

‘ Pokud poskytovatel nestanowl jinak v podmínkách tohoto řídícího dokumentu.

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

Kód Termíny akce (projektu) Ukončení Závaznost

2022 Vydání Registrace akce (projektu) 08.07.2019 max

2018 Realizace akce (projektu) stanovena poskytovatelem 30.11.2020 max

2042 Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnoceni akce (projektu) 31.05.2021 max

Cíl akce (projektu)

Cíl nebyl stanoven

. _ _ _ Měrná Výchozí Cílová Datum

K°d Indlkatory akce (prolektu) jednotka hodnota hodnota dosažení

Indikátory nebyly stanoveny.

Kód Parametr ak e ( ro'ektu) Měrná H d t Z' t Minimální Maximální

y c p ] jednotka 0 no a avaznos hodnota ' hodnota _

1 32002 - výstavba požární zbrojnice počet 1.00 pre 0,00 0,00

3 V případě závaznosti INT se vyplní mlnlmální a makirna'lní hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit),
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Podmínky účasti státního rozpočtu

Podmínky účasti státního rozpočtu na ňnancování akce (3. O14D242009037 stanovene poskytovatelem dotace k Rozhodnutí o

poskytnutí dotace:

1. Příjemce dotace musi dodržet ustanoveni uvedená ve výzvě JSDH_V3_2019 "Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice"

(č.j. MV-48490-3/PO-1ZS—2018 ze dne 27. dubna 2018), vydané MV-GŘ HZS ČR.

2. Příjemce dotace musí dodržet podminky uvedené v Rozhodnutí o stavebním povolení vydaném Statutárním městem

Ostrava - Úřadem městského obvodu Ostrava-jih, odborem výstavby a životního prostředí č.j.: JIH/OO4613/19/VŽP/vý, které

nabylo právní moci dne 13.4.2019.

3. Příjemce dotace musí dodržet závazné terminy, parametry a Hnancování akce uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

4. Dotace se neposkytuje na výdaje uvedené v či. 4 odst. 5 výzvy JSDH_V3_2019 "Stavba nebo rekonstrukce požární

zbrojnice" (č.j. MV-46490-3/PO-IZS-2018 ze dne 27. dubna 2018).

5. Finanční prostředky budou převedeny na účet příjemce dotace vedený u ČNB na základě předložení daňového dokladu

(faktury) se všemi náležitostmi, ve kterém bude nastavena splatnost minimálně 30 kalendářních dnu.

6. Pojem ukončení realizace akce je naplněn podpisem protokolu (zápisu) o předání a převzetí díla nebo obdobného

dokumentu oběma smluvními stranami při převzetí předmětu smlouvy.

7. Dokumentaci závěrečného vyhodnoceni akce předloží příjemce dotace ve stanoveném termínu a v souladu s výzvou

JSDH_V3_2019 "Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice". Součástí dokumentace bude/ou kopie výpisu/u z účtu/u

dokladující/ch úhradu za předmět smluvního dokumentu.

8. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 15. prosince 2019 vrátit nevyčerpaně prostředky dotace zaslané na jeho účet

vedený u ČNB zpět na účet lVlV—GŘ HZS ČR.

9. Příjemce dotace je povinen v souladu s ust § 35 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisu uchovávat originály daňových dokladu (faktur). smluv a všech povinných příloh pro případ kontroly u

příjemce minimálně po dobu 10 let od konce období. ve kterém se plnění uskutečnilo,

 

 

Odůvodnění

Na základě Výzvy JSDH_V3_2019 vyhlášené pro rok 2019 v rámci dotačního programu Účelové investiční dotace pro JSDH

obcí — Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice podalo Statutární město Ostrava. lČ 00845451 (dále jen „žadatel“) pod ev.

č. JSDH-V3—2019—00044 žádost o dotaci na výstavbu hasičské zbrojnice.

MV—GŘ HZS ČR rozhodlo o poskytnutí dotace žadateli v rámci programu „014D24 Dotace pro jednotky SDH obci“. Po

posouzení v rozsahu stanoveném zejména čl. 8 a 13 „Výzvy JSDH_V3_2019: Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice",

vydané dne 27. dubna 2018 pod Čj.MV—46490—3/PO-IZS-2018 (dále jen .,výzva'). se žadateli poskytuje dotace v souladu s §

14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová

pravidla), ve znění pozdějších předpisu. ve výši 4.500.000.-— Kč.

Příjemce dotace se upozorňuje na povinnost dodržovat podmínky účasti státního rozpočtu uvedené jak ve výroku tohoto

rozhodnutí, tak i v samotné výzvě.

Vzhledem k tomu, že žadateli bylo vyhověno v plném rozsahu, není s odkazem na § 68 odst, 4 zákona č. 500/2004 Sb..

správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, bližší odůvodnění třeba.

 

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není v souladu s § 14q odst. 2 zákona č. 218/20008b. o rozpočtových pravidlech a o změně některých

souvisejících zákonu (rozpočtová pravidla) přípustné odvolání ani rozklad.

 

 

Schválení poskytovatelem Razítko a POdPÍS

 

Poskytovatel Ministerstvo vnitra

Útvar MV- GŘ HZS ČR

Schválil

Funkce

č. j.

Vypracoval

Telefon
Datum podpisu  

 

E-mail   
 

 



ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE (ZMĚNA)

 

Identifikační údaje

 

  
 

Název akce (projektu) Ostrava - Proskovice - Výstavba hasičské zbrojnice

Poskytovatel Ministerstvo vnitra Identifikační číslo 014D242009037

Adresa Nad Štolou 936/3, 17000 Praha 7 Identifikační číslo EIS JSDH—V3—2019-00044

Typ financování EX ante

Program 01424 - Dotace pro jednotky SDH obcí

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Účastník statutární město Ostrava - městský IČ nebo RČ 00845451

obvod Proskovice Ulice Světlovská 82/2

Osoba oprávněná Obec Ostrava

PSČ 72400

Telefon Místo realizace Ostrava

E-mail Alokace v území (LAU) CZ0806 Ostrava-město

Dotace 4 500 000,00Kč

Souhrn financování Údaje v Kč

Rok Účast státního rozpočtu/dotace (max ) 1 Vlastni zdroje (min )1 CELKEM

2019 4 500 000,00 0,00 4 500 000,00

2020 0,00 13 965 811,00 13 965 811,00

Celkem 4 500 000,00 13 965 811,00 18 465 811,00

  
 

1 Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídícího dokumentu.

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

Kód Termíny akce (projektu) Ukončení Závaznost

2022 Vydání Registrace akce (projektu) 08.07.2019 max

2018 Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem 30.11.2020 max

2042 Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) 31.05.2021 max

Cíl akce (projektu)

Cíl nebyl stanoven

, _ , _ Měrná Výchozí Cílová Datum

Kod Indikátory akce (prajektu) jednotka hodnota hodnota dosažení

Indikátory nebyly stanoveny.

, _ Měrná , Minimální Maximální

Kod Parametry akce (prOjektu) jednotka Hodnota Zavaznost hodnotaz hodnotaz

1 32002 - výstavba požární zbrojnice počet 1,00 pre 0,00 0,00

2 V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

2

 



 

Podmínky účasti státního rozpočtu

Podmínky účasti státního rozpočtu na financování akce č. 014D242009037 stanovené poskytovatelem dotace k Rozhodnutí o

poskytnutí dotace:

1. Příjemce dotace musi dodržet ustanovení uvedená ve výzvě JSDH_V3_2019 "Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice"

(č.j. MV-46490-3/P0-IZS-2018 ze dne 27. dubna 2018), vydané MV—GŘ HZS ČR.

2. Příjemce dotace musí dodržet podmínky uvedené v Rozhodnutí o stavebním povolení vydaném Statutárním městem

Ostrava - Úřadem městského obvodu Ostrava-jih, odborem výstavby a životního prostředí č.j.: JIH/004613/19NŽP/vý, které

nabylo právní moci dne 13.4.2019.

3. Příjemce dotace musí dodržet závazné termíny, parametry a financovénl’ akce uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

4. Dotace se neposkytuje na výdaje uvedené v čl. 4 odst. 5 výzvy JSDH_V3_2019 "Stavba nebo rekonstrukce požární

zbrojnice" (č.j. MV-46490-3/PO-IZS-2018 ze dne 27. dubna 2018).

5. Finanční prostředky budou převedeny na účet příjemce dotace vedený u ČNB na základě předložení daňového dokladu

(faktury) se všemi náležitostmi, ve kterém bude nastavena splatnost minimálně 30 kalendářních dnů.

6. Pojem ukončení realizace akce je naplněn podpisem protokolu (zápisu) o předání a převzetí díla nebo obdobného

dokumentu oběma smluvními stranami při převzetí předmětu smlouvy.

7. Dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce předloží příjemce dotace ve stanoveném termínu a v souladu s výzvou

JSDH_V3_2019 "Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice". Součástí dokumentace bude/ou kopie výpisu/ů z účtu/ů

dokladujícílch úhradu za předmět smluvního dokumentu.

8. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 15. prosince 2019 vrátit nevyčerpané prostředky dotace zaslane na jeho účet

vedený u ČNB zpět na účet MV-GŘ st ČR.

9. Příjemce dotace je povinen v souladu s ust. § 35 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů uchovávat originály daňových dokladů (faktur), smluv a všech povinných příloh pro případ kontroly u

příjemce minimálně po dobu 10 let od konce období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

 

 

Odůvodnění

Na základě Výzvy JSDH_V3_2019 vyhlášené pro rok 2019 v rámci dotačního programu Účelové investiční dotace pro JSDH

obcí — Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice podalo Statutární město Ostrava, IČ 00845451 (dále jen „žadatel“) pod ev.

č. JSDH-V3—2019-00044 žádost o dotaci na výstavbu hasičské zbrojnice.

MV-GŘ HZS ČR rozhodlo o poskytnutí dotace žadateli v rámci programu „014D24 Dotace pro jednotky SDH obci“. Po

posouzení v rozsahu stanoveném zejména čl. 8 a 13 „Výzvy JSDH_V3_2019: Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice“,

vydané dne 27. dubna 2018 pod Čj.MV-46490-3/PO-lZS-2018 (dále jen „výzva“), se žadateli poskytuje dotace v souladu s §

14m odst. 1 pism. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová

pravidla), ve znění pozdějších předpisů, ve výši 4.500.000,-- Kč.

Příjemce dotace se upozorňuje na povinnost dodržovat podmínky účasti státního rozpočtu uvedené jak ve výroku tohoto

rozhodnutí, tak i v samotné výzvě.

Vzhledem k tomu, že žadateli bylo vyhověno v plném rozsahu, není s odkazem na § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.,

správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, bližší odůvodnění třeba.

 

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není v souladu s § 14q odst. 2 zákona č. 218/20008b. o rozpočtových pravidlech a o změně některých

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) přípustné odvolání ani rozklad.

 

 

Schválení poskytovatelem
Razítko a podpis

 

Poskytovatel Ministerstvo vnitra

Útvar MV- GŘ HZS ČR

Schválil

Funkce

č. j.

Vypracoval

Telefon
Datum podpisu  

 

E-mail   
 

 

 


