Úplné znění „Zásad pro poskytování dotací z podprogramu 298D2260
- Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy“ ve znění schváleného
dodatku
1. Účelové určení prostředků státního rozpočtu
a) Účast státního rozpočtu je účelově určena na částečnou úhradu výdajů krajů při výkupu
pozemků pod silnicemi II. a III. třídy. Finanční prostředky budou poskytovány zásadně na
základě prokázání smluvní platby majiteli pozemku.
b) Výše účasti státního rozpočtu je dána výměrou silničního pozemku, příp. silničního
pomocného pozemku a násobkem smluvní ceny za 1m 2. Vymezení silničního pozemku
příp. silničního pomocného pozemku musí vycházet z ustanovení § 11 zák. č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích ve znění zákona č. 102/2000 Sb. Pro rok 2018 se stanovuje
účast státního rozpočtu na úhradu části výdajů krajů na výkupech pozemků pod
silnicemi II. třídy maximálně 100 Kč/m2 a pod silnicemi III. třídy maximálně 60 Kč/m2.
Realizací výkupu pozemků se rozumí skutečná úhrada na účet fyzické nebo právnické
osoby, kterou lze prokázat dokladem o zaplacení nebo výpisem bankovního účtu.
Související výdaje, např. na geodetické práce, nelze ze státního rozpočtu hradit.

2. Žádost o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a dokumentace


Žádost předloží příjemce dotace odboru 12 Ministerstva financí – Financování územních
rozpočtů do 31. 10. 2018. Žádost musí kromě výše náhrady obsahovat také kontakt,
adresu příjemce dotace, IČ, bankovní spojení u ČNB – číslo účtu, na který mají být
prostředky převedeny. Žádost i příloha musí být opatřeny podpisem statutárního
zástupce.



Příjemce dotace je povinen archivovat průkazné doklady (platné smlouvy, doklady o
provedených platbách) pro účely finanční kontroly. Nesoulad dokladů s údaji na žádosti,
které by vedly k neoprávněné refundaci části výdajů ze státního rozpočtu, povede
k zahájení řízení o odnětí dotace v souladu s ustanovením §15, odst. 1 písm. b) zákona č.
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla). Propočet požadavku na refundaci výdajů ze státního rozpočtu
bude proveden dle ustanovení bodu 1b) těchto zásad.

3. Další podmínky pro poskytování dotací


Nové smlouvy o výkupu pozemků mezi příjemcem dotace a vlastníkem pozemku musí
obsahovat čestné prohlášení majitele, že mu v minulosti nebyla poskytnuta náhrada
v rámci majetkoprávního vypořádání.



V případě zcizení nabytého pozemku příjemcem, kde byla poskytnuta dotace na výdaje
s tím spojené, vrátí příjemce ještě před jeho zcizením poskytnuté prostředky ve stejné
výši do státního rozpočtu, pokud nedojde k jiné dohodě s poskytovatelem. Tato
podmínka zůstává v platnosti 10 let od data převzetí rozhodnutí o poskytnutí dotace.



Nelze financovat akci, která je spolufinancována z jiného programu státní podpory, jiných
prostředků státního rozpočtu nebo státních fondů včetně prostředků Evropské unie.



Dotace bude poskytována na účet příjemce zřízený u ČNB.



Dotace se zaúčtují na položku 4216 s účelovým znakem 98 861 Výkupy pozemků pod
krajskými komunikacemi.



Vzhledem ke způsobu poskytování finančních prostředků nebude příjemce předkládat
dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce.

