Příloha č. 1 Smlouvy č. 1047/B1/2017

Č.j.: 4695/SFDI/220073/8701/2017

Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury pro rok 2017 na akci „Chodník podél hlavní
komunikace v obci Podluhy - II. etapa“

I. Poskytnutí finančních prostředků
Poskytovatel: Státní fond dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278,
190 00 Praha 9, IČO: 70856508 (dále jen „SFDI“),
poskytuje v souladu s § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu
dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 104/2000
Sb.“), a na základě usnesení Výboru SFDI č. 1135 ze dne 22. 6. 2017
příjemci: Obec Podluhy, Podluhy 51, 26801, Podluhy, IČO: 00233731 (dále jen
„příjemce“),
na akci: „Chodník podél hlavní komunikace v obci Podluhy - II. etapa“ –
ISPROFOND 5217510243 (dále jen „akce“),
finanční prostředky z rozpočtu SFDI pro rok 2017 v maximální výši 2 003 000,00 Kč
(slovy: dvamilionytřitisíce korun českých) při současném stanovení maximální
procentuální účasti poskytnutých finančních prostředků na uznatelných nákladech
stavební části akce ve výši 85 %.
II. Podmínky pro poskytnutí finančních prostředků
2.1 Finanční prostředky budou příjemci poskytnuty na základě Smlouvy
o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI (dále jen „Smlouva“)
uzavřené mezi SFDI a příjemcem v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 104/2000
Sb., ve které bude upřesněna výše poskytnutých finančních prostředků a
procentuální podíl poskytnutých finančních prostředků na uznatelných
nákladech stavební části akce v návaznosti na předloženou smlouvu uzavřenou
mezi příjemcem a zhotovitelem na realizaci akce a stanoveny podmínky,
za kterých se finanční prostředky příjemci poskytují.
2.2 Před uzavřením Smlouvy je příjemce povinen předložit poskytovateli tyto
podklady:
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a) kopii dokladu o zřízení zvláštního účtu u ČNB (s předčíslím 2006);
b) originál čestného prohlášení statutárního orgánu příjemce, že příjemce
nebude uplatňovat odpočet DPH pro náklady financované ze SFDI;
c) originál čestného prohlášení statutárního orgánu příjemce o oprávněnosti
uzavřít jeho jménem Smlouvu, včetně kopie dokladu o volbě statutárního
zástupce orgánu příjemce, případně ověřené zmocnění osoby oprávněné
k podpisu Smlouvy za příjemce;
d) kopii smlouvy na realizaci akce uzavřené s vybraným zhotovitelem vč.
položkového rozpočtu akce (s vymezením uznatelných a neuznatelných
nákladů) v souladu se schváleným rozpočtem akce přiloženým k Žádosti
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI;
e) oprávnění SFDI na výkon práva kontroly u zhotovitele akce ve vztahu
k poskytnutým finančním prostředkům, které bude obsahem smlouvy
na realizaci akce uzavřené se zhotovitelem nebo bude doloženo kopií
čestného prohlášení od zhotovitele se zohledněním práva SFDI na výkon
kontroly;
f) originál čestného prohlášení příjemce, že výběr zhotovitele byl proveden
v souladu s platným zákonem (uvést číslo zákona) o veřejných zakázkách.
Bez předložení výše uvedených podkladů v požadované formě nebude
Smlouva s příjemcem uzavřena.
2.3 Uzavření Smlouvy a uvolňování poskytnutých finančních prostředků se řídí
Pravidly pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI, která jsou
zveřejněna na stránkách SFDI (http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-aceniky/pravidla-pro-financovani-programu-staveb-a-akci-z-rozpoctu-sfdi/).
2.4 V případě, že do konce r. 2017 nedojde k uzavření Smlouvy nebo v případě, že
bude uzavřená Smlouva, ale příjemce do konce roku 2017 nezačne s čerpáním
poskytnutých finančních prostředků, budou přidělené finanční prostředky
ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 104/2000 Sb. převedeny v rámci zůstatku
příjmů SFDI do roku 2018 a na základě tohoto Rozhodnutí budou příjemci
poskytnuty na akci za podmínek uvedených v odst. 2.1 až 2.3 tohoto
Rozhodnutí z rozpočtu SFDI pro rok 2018, ve kterém musí být přidělené
finanční prostředky vyčerpány.

III.
Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.
V Praze dne 17.07.2017
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel SFDI
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