Metodický pokyn č. 87
Aktualizace výzvy č. 76, 79, 80, 82, 83, 84, 85 a 86
Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na základě svých kompetencí a v souladu
s Operačním manuálem pro ROP NUTS 2 Střední Čechy Metodický pokyn č. 87, kterým se ve
výzvě č.:
-

76, (oblast podpory 3.2, oblastní nemocnice)

-

79, (oblast podpory 2.2, cestovní ruch, veřejný sektor)

-

80, (oblast podpory 1.2, cyklo, P+R, zastávky)

-

82, (oblast podpory 3.2, volnočasové aktivity)

-

83, (oblast podpory 3.3, volnočasové aktivity)

-

84, (oblast podpory 3.2 a 3.3, domovy pro seniory)

-

85, (oblast podpory 1.1, místní komunikace)

-

86, (oblast podpory 1.1, silnice II. a III. třídy)

1. upravují podmínky v případě majetku vkládaného do realizace projektu, který je zatížen
zástavním právem, věcným břemenem nebo který slouží jiným způsobem k zajištění
závazku žadatele (případně třetí osoby),
2. upravuje dokladování povinné přílohy „Doklad o prokázání vlastnických vztahů“,
3. upravují pravidla pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace (kap. IV.1.9. PPŽP)

ad1) Aktualizace povinné přílohy č. 6 - Doklad o prokázání vlastnických vztahů – úprava
podmínek pro majetek vkládaný do realizace projektu, který je zatížen zástavním právem, věcným
břemenem nebo který slouží jiným způsobem k zajištění závazku žadatele (případně třetí osoby)
Žadatel nesmí do projektu vkládat majetek, který slouží k zajištění závazku žadatele, popř. třetí
osoby (zástavní právo, věcné břemeno, exekuční právo či jiné). Výjimku lze povolit v těchto
případech:
1. Žadatel věrohodně doloží, že toto zatížení bude odstraněno nejpozději do podpisu smlouvy
o poskytnutí dotace (např. prohlášení věřitele, že závazek byl uhrazen a věřitel souhlasí
s odstraněním zástavního nebo jiného práva na předmětné nemovitosti).
2. Jedná-li se o zatížený pozemek, na kterém bude projekt realizován, lze jej akceptovat,
pokud bylo zřízeno věcné břemeno, zajišťující realizaci a udržitelnost projektu. V případě,
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že z objektivních důvodů lze zřídit věcné břemeno až po kolaudaci, bude akceptována i
smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene společně s doložením souhlasu
věřitele se zřízením věcného břemene. Smlouvu o smlouvě budoucí doloží žadatel
nejpozději k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. Zřízení věcného břemene doloží
příjemce nejpozději k poslední žádosti o platbu.
3. Jedná-li se o zatížený pozemek, na kterém se nebudou provádět stavební práce ani nebude
umístěna žádná investice spojená s projektem (např. po nich pouze povede značená
cyklotrasa nebo turistická stezka), bude zástavní nebo jiný závazek akceptován, pokud
žadatel prokáže, že tímto nebude ohrožena realizace nebo udržitelnost projektu (např.
doloží souhlas věřitele, že úvěr je řádně splácen a věřitel souhlasí s realizací projektu).
ad 2)
Prokázání vlastnických vztahů lze doložit rovněž darovací smlouvou, popř. smlouvou o smlouvě
budoucí darovací. V těchto případech se postupuje obdobně jako v případě nemovitostí, jejichž
nákup je předmětem projektu (vyjma doložení znaleckého posudku a čestného prohlášení).
Výzva č. 79 a 80
U výzvy č. 79 a 80 se v příloze č. II PPŽP – povinná příloha č. 6 (Doklad o prokázání
vlastnických vztahů), písm. c (nemovitosti, které nejsou ve vlastnictví žadatele, ale ke kterým má
žadatel jiná práva) vypouští odstavec:
„V případě, že předmětem projektu jsou nemovitosti, na kterých se nebudou provádět stavební
práce (podléhající posouzení podle Stavebního zákona), doloží žadatel nájemní smlouvu či jiný
doklad prokazující jeho právo užívat nemovitost (např. smlouvu o výpůjčce) minimálně po dobu,
po kterou je jako příjemce podpory vázán podmínkou udržet výsledky projektu a zajistit jejich
užívání (5 let ode dne ukončení projektu, resp. 3 roky u malých a středních podniků).“
a nahrazuje se následujícím textem:
„V případě pozemků, na kterých se nebudou provádět stavební práce ani nebude umístěna žádná
investice spojená s projektem (např. po nich povede cyklotrasa nebo turistická stezka) žadatel
doloží pouze souhlas vlastníka pozemku s realizací projektu na jeho pozemku. Tento souhlas
vlastníka není třeba dokládat v případě cyklotras a turistických stezek v následujících případech:
 trasa/stezka povede po stávajících silnicích II. a III. třídy, místních nebo účelových
komunikacích,
 na projekt je vydáno pravomocné stavební povolení a pozemek je zde uveden.
ad3) Z kap. č. IV.1.9 PPŽP – „Pravidla pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace“ se
vypouští věta „Akceptováno bude pouze právo zástavní na pozemcích, kde je zřízeno věcné
břemeno zajišťující udržitelnost výstupu projektu, který na tomto pozemku bude realizován.“

Metodický pokyn č. 87 byl schválen Výborem Regionální rady ROP NUTS 2 Střední Čechy dne
1. 4. 2014, usnesením č. 06-09/2014/VRRSČ, s platností od 2. 4. 2014.
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