
 

Popis Fiche č. 1 

1. Základní údaje 

Název Fiche a její číselné označení:  Zkvalitňování infrastruktury a vzhledu obcí; č. 1 

Vazba na opatření PRV:   III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic, záměr a) 

 

2. Vymezení Fiche 

Předmětem této Fiche je zajištění dobré dopravní dostupnosti, kvalitní technické infrastruktury a 

přívětivého vzhledu obcí, jako základního předpokladu kvalitního života na venkově i rozvoje 

podnikatelských aktivit.  

 

3. Příjemci dotace 

Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

4. Oblasti podpory (typy aktivit) 

Vhodnými aktivitami jsou především projekty zaměřené na obnovu místních komunikací, 

budování sítí technické infrastruktury a úpravu veřejných prostranství obcí. 

Dotace je poskytována na tyto způsobilé výdaje: 

 výdaje na: 
- novou výstavbu/obnovu místních komunikací III. a IV. tříd (hlavním účelem komunikace 
nesmí být značená cyklostezka)  
- veřejně přístupné účelové komunikace (§6, 7 a 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích) vyjma zasíťování pozemků pro novou výstavbu (nová výstavba = domy 
před kolaudačním rozhodnutím) 
- pro vodu propustné komunikace vyjma zasíťování pozemků pro novou výstavbu (nová 
výstavba = domy před kolaudačním rozhodnutím) včetně jejich součástí a příslušenství 
podle §12 a §13 zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích (např. doprovodná 
vegetace, všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic včetně zastávkových pruhů, 
zpomalovací prahy, propustky, mostky, lávky pro chodce nebo cyklisty, příkopy a jiná 
povrchová odvodňovací zařízení, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této 
komunikace, dopravní značky a značení, zábradlí, svodidla, osvětlení).  

 Výdaje na novou výstavbu/obnovu čekáren na zastávkách hromadné dopravy. 

 výdaje na obnovu a vytváření veřejných prostranství obce (např. náměstí, ulice, tržiště, 
chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení), včetně 
výdajů na osvětlení, oplocení a venkovního mobiliáře (např. lavičky, venkovní stoly, 



odpadkové koše, stojany na kola, zábradlí, úřední desky, informační panely, orientační 
mapy, plakátovací plochy, rozcestníky), obnova/doplnění nových prvků na veřejná 
prostranství (např. estetické prvky, vodní prvky, herní prvky – dotaci lze poskytnout 
pouze na prvky, které slouží k dotvoření celkového charakteru veřejného prostranství) a 
obnova nebo výstavba čekáren na zastávkách hromadné dopravy a obnova nebo 
výstavba požárních nádrží.  

 výdaje na budování a/nebo obnovu sítí technické infrastruktury - energetická vedení, 
produktovody, veřejný rozhlas, veřejný bezdrátový rozhlas, kamerový a monitorovací 
systém, informativní měřič rychlosti   

 výdaje na parkové úpravy veřejných prostranství obce (terénní úpravy, ohumusování, 
zatravnění, včetně nákladů na osivo, nákup a výsadba květin a dřevin) a na ošetření 
stávajících dřevin  

 výdaje na nákup techniky pro údržbu veřejných prostranství obce vyjma ručního nářadí. 
Efektivita využití techniky musí být zdůvodněna v projektu. Technika používaná v 
souvislosti se spolkovou činností je podporována v rámci podopatření III.2.1.2.  

 

5. Druh a výše dotace 

Režim podpory:    de minimis, nezakládající veřejnou podporu 

Druh dotace:    přímá nenávratná 

Výše dotace:   90% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

Minimální způsobilé výdaje:     200 000 Kč 

Maximální způsobilé výdaje: 1 500 000 Kč 

 

6. Další informace 

Dalším vodítkem pro zařazení do konkrétní Fiche je číselník způsobilých výdajů. 

Číselník způsobilých výdajů 

Kód  Způsobilý výdaj  

956  Výdaje na novou výstavbu/obnovu místních komunikací III. a IV. třídy, veřejně 

přístupných účelových komunikací a veřejných prostranství obce včetně 

obnovy/výstavby čekáren na zastávkách hromadné dopravy  

957  Výdaje na novou výstavbu/obnovu sítí technické infrastruktury  

959  Výdaje na parkové úpravy veřejných prostranství obce  

960  Výdaje na nákup techniky pro údržbu veřejných prostranství obce  

 

Nezpůsobilé výdaje 

- zasíťování pozemků určených k výstavbě  

- nákup použitého movitého majetku 

- nákup mobilních dopravních prostředků určených k přepravě osob 

- prosté nahrazení investice 

- osobní a cestovní výdaje 



- DPH pro obce  

- úroky z půjček a úvěrů 

- bankovní poplatky 

- nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování 

- nákup zemědělských výrobních práv 

 
 
 


