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Zápis 

ze zasedání hodnotícího výboru pro posouzení žádostí o poskytnutí dotací na 
infrastrukturu vodovodů a kanalizací v roce 2016 v 1. kole 

Zasedání hodnotícího výboru pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na 
infrastrukturu vodovodů a kanalizací (dále jen „hodnotící výbor“) se konalo dne 29. 2. 2016 
od 14:00 hod. v zasedací místnosti C 2.26 Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 
Jihlava ve věci projednání žádostí o poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a 
kanalizací podaných v roce 2016 v 1. kole (termín příjmu žádostí 15. 1. - 1. 2. 2016). 

Poskytování dotací probíhá podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování 
dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací č. 20/15 (dále jen „zásady“), které byly 
schváleny Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 15. 12. 2015 usnesením č. 0647/07/2015/ZK. 

Přítomni: viz prezenční listina, která je nedílnou součástí zápisu (příloha č. 1) 
Jaroslav Mikyna zahájil zasedání hodnotícího výboru a přivítal přítomné. Bylo zjištěno, že 
hodnotící výbor je usnášeníschopný, neboť bylo přítomno 9 členů hodnotícího výboru. 
Zároveň omluvil předsedu hodnotícího výboru Zdeňka Chláda z důvodu nemoci. 
Přítomným členům hodnotícího výboru byla pracovníky Krajského úřadu Kraje Vysočina, 
odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „OŽPZ“) předána pracovní tabulka 
s přehledem došlých žádostí o poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací 
v roce 2016 v 1. kole příjmu žádostí. K této tabulce byl pracovníky OŽPZ podán komentář. 
Objem finančních prostředků alokovaných v tomto dotačním titulu v letošním roce je 
49 000 000 Kč, z čehož je 14 000 000 Kč pro oblast A – zásobování pitnou vodou (dále jen 
„oblast A“) a 35 000 000 Kč pro oblast B – odvádění a čištění odpadních vod (dále jen 
„oblast B“). Celkem bylo přijato 25 žádostí s požadovanou výší dotace 46 447 130 Kč. 
Žádost ID ZZ01542.0014 řeší opatření v oblasti A i B. 

U 1 žádosti ID ZZ01542.0024 se jedná o spolufinancování podpory poskytnuté z jiného 
dotačního titulu – z Ministerstva zemědělství. 
OŽPZ zhodnotil administrativní soulad podaných žádostí a usoudil, že u 3 žádostí se jedná 
o administrativní nesoulad se zásadami: 

- žádost ID ZZ01542.0002 – nesoulad s čl. 6 odst. 1 a 2 zásad spočívající v nedoložení 
žádosti všemi povinnými doklady k posouzení žádosti ve vyhlášeném termínu příjmu 
žádostí tj. nedoložení pravomocného stavebního povolení (stavební povolení nabylo 
právní moci dne 2. 2. 2016 a bylo doloženo až dodatečně), 

- žádost ID ZZ01542.0016 – nesoulad s čl. 4 odst. 2 zásad a to, že v řešené obci nebo 
její řešené místní části o velikosti do 200 EO je podmínkou, že se jedná o akci, která je 
v mimořádném zájmu ochrany vod nebo ochrany přírody – místní část Dráchov obce 
Těmice má 106 EO, ale není v oblasti s mimořádným zájmem ochrany vod nebo 
ochrany přírody, 

- žádost ID ZZ01542.0025 – nesoulad se základním kritériem uvedeným v čl. 7 odst. 7 
písm. e) zásad a to reálný a průhledný rozpočet nákladů odpovídající cenám obvyklým 
– náklady na 1 m kanalizace ve výši 14 184 Kč neodpovídají cenám obvyklým, 

Další podrobnosti k jednotlivým žádostem jsou uvedeny v přehledné tabulce pro poskytnutí 
dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací, která je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 
Závěry ze zasedání hodnotícího výboru: 
Hodnotící výbor hlasoval následujícím způsobem: 
1. Hodnotící výbor doporučuje rozhodnout neposkytnout dotaci 3 žádostem ID 

ZZ01542.0002, ZZ01542.0016 a ZZ01542.0025. Důvodem je administrativní nesoulad 
těchto žádostí se zásadami nebo nesoulad se základními kritérii zásad – popis viz výše. 
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