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ANOTACE 

V předloţené práci je popsáno město Lom, jako město postiţené důlní činností a jeho 

moţnosti obnovy.  V první části jsou uvedeny aspekty, které město přímo charakterizují. 

V další části jsou vysvětleny finanční moţnosti obnovy, které město v současné době 

vyuţívá. Je zde začleněna moţnost zvýšení příjmů města na základě financí z Fondu 

ekologických škod a jejich dalšího vyuţití. V další části práce je zpracován návod jak 

čerpat dotace z Evropské unie, které jsou další moţnou alternativou zvýšení příjmů města. 

Na závěr je uvedeno doporučení budoucích kroků města a jeho zastupitelů. 

Klíčová slova: rekultivace, revitalizace, Fond ekologických škod, ROP 

 

 

ANNOTATION 

In this thesis,  I have described the town of Lom as a town affected by mining and the 

possibilities of reclamation. The first part describes the characteristic aspects of the town.  

In the next part I have explained the financial possibilities for reclamation  which the town 

is already using. It includes the possibility of increasing the town’s income based on 

financial support from the Fund for Ecological Damage and the way it is utilised.  

In the next part I have included a manual on how to claim grants from The European 

Union which is an alternative possibility of increasing the town´s income.  

In the final part, I have given my recommendation on what future steps the town and its 

council should take. 

 

Key words: recultivation, revitalisation, The Fund for Ecological Damage, ROP (Regional 

Operational System) 
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Seznam použitých zkratek: 

Brownfields - Opuštěné či nevyuţívané území, které je oproti zeleným plochám postiţeno 

vlivem předchozího vyuţívání (ekologická a jiná rizika), a které vyţaduje zvláštní péči při 

jeho regeneraci. 

ČBÚ – Český báňský úřad 

ČEZ, a.s. – České energetické závody, akciová společnost 

EIA  Enviromental Impact Assessment – posuzování vlivů na ţivotní prostředí 

ERDF – Evropský fond regionálního rozvoje 

ESF – Evropský sociální fond 

EU – Evropská unie 

Ex – ante – Očekávaný, zamýšlený 

HDP – Hrubý domácí produkt 

KÚ ÚK –  Katastrální území Ústeckého kraje 

MF – Ministerstvo financí 

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MŢP – Ministerstvo ţivotního prostředí 

NUTS – Nomenklatura územních statistických jednotek 

ROP – Regionální operační program 

ROP SZ – Regionální operační program Severozápad 
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1 ÚVOD  

 

 Město Lom leţí na rozhraní okresů Most a Teplice v Ústeckém kraji, přímo pod 

svahy Krušných hor. Tato oblast byla povaţována za území nejvíce postiţené antropogenní 

činností v rámci ČR. Příčinou byla těţba hnědého uhlí a vyšší koncentrace průmyslu. 

Území postiţené důlní činností je odhadováno na cca 250 km 
2
.  A právě těţba hnědého 

uhlí rozhodujícím způsobem ovlivnila a stále ovlivňuje nejen rozvoj města, ale i ţivot jeho 

obyvatel. Obnova území po těţbě je náročným úkolem. Nestačí jen zabezpečit stabilitu 

svahů, ozelenit devastované plochy, zabezpečit pěstební péči lesních porostů a vhodnou 

agrotechnikou docílit růst biomasy. Jde o revitalizaci územních celků, která by vedla 

k tvorbě nové, ekologicky stabilní a estetické krajiny, včetně její funkcí.  

 V blízkosti města Lomu se nachází velké zásoby uhlí, díky kterým byla budoucnost 

města ohroţena. Po roce 1989 však byla v okolí těţba zastavena a město dostalo moţnost 

dále se rozvíjet.  

 Jsem rodačkou města Lomu a cítím potřebu zmínit se ve své práci o problémech 

týkajících se vlivu těţby uhlí na město a snahu města obnovit postiţené okolí.  

 Cílem mé práce je nastínění historie města postiţeného těţbou hnědého uhlí, 

postupy jeho obnovy, zejména zdroje financování, další moţnosti rozvoje a začlenění do 

okolní krajiny. 

 Základem pro obnovu města jsou jeho zdroje financování. V této práci chci ukázat, 

jaké má město postiţené těţbou uhlí moţnosti obnovy, tzn. moţnosti financovat škody 

způsobené těţební činností. Mým cílem je vytvořit návod na získání financí, který by mohl 

pomoci i jiným obcím získat dostatečné finance na obnovu nejen obce, ale i okolní krajiny.  

 Nejprve popíši charakteristiky města. Poté v kapitole č. 3 analýze financování 

uvedu moţnosti financování, které město Lom vyuţívá a v kapitole č. 4 návrhy a řešení se 

rozepíši o moţnostech vyuţití dotačních titulů z EU. 
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2  CHARAKTERISTIKA MĚSTA LOMU 

 

 V současné době má město Lom 3800 obyvatel a díky jeho výhodné poloze v 

blízkosti města Mostu a velkých podniků jako největších zaměstnavatelů se zařadil mezi 

vyhledávané lokality pro stavby rodinných domků. 

 Průměrná nadmořská výška města je 294 m, celková katastrální výměra je 1681 ha.  

Dělí se na části Loučnou, Horní Lom a Dolní Lom. 

 

2.1 ZALOŽENÍ OBCE  

 

 Počátky osídlení jsou od prehistorických dob (období neolitu) vázány k údolí 

Lomského potoka, kde se v jeho povodí vytvořil sídlištní areál, který dal základ pozdějším 

obcím Libkovice a Mariánské Radčice.  

 O existenci osady Lomu se píše v nejstarším písemném dokladu z roku 1341, kde 

se potvrzují privilegia oseckému klášteru králem Janem Lucemburským (1310 – 1346). 

V nich jmenoval mimo vsí Háj, Křiţanov, Hrob, Verneřice, Hrdlovka a dalších, také 

„Bruch“ (bývalý německý název obce Lom), coţ by jednoznačně svědčilo o tom, ţe Lom 

patřil do majetku oseckého kláštera. 

 Lom byl původně zemědělskou usedlostí, způsob ţivota obyvatel se odvíjel od 

polního hospodářství.  To se změnilo začátkem 19. století, kdy se i Lom dostává do víru 

událostí v souvislosti s prudkým rozmachem uhelného průmyslu. Lom se tak stává pro 

celou severočeskou hnědouhelnou pánev modelovým příkladem proměny zemědělské obce 

na obec hornickou se všemi původními atributy. V roce 1900 se svou celkovou těţbou 

1.700 tisíc tun uhlí stalo těţařstvo Lomské uhelné doly druhým nejvýznamnějším 

těţařstvem v celém Severočeském hnědouhelném revíru.  
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2.2  HISTORIE TĚŽBY HNĚDÉHO UHLÍ 

 

         Pod Loučnou, Lomem a Mariánskými Radčicemi se nachází mocná hnědouhelná 

sloj. Z geologického profilu Mostecké pánve je patrná její poloha – sloj vybíhá pod 

Loučnou téměř až k povrchu a odtud pak směrem jihovýchodním prudce klesá do 

hloubek. V hloubce 400 – 500 m pod povrchem začíná sloj mírně stoupat opět 

směrem jihovýchodním až k městu Bílině, kde opět sloj vybíhá až k povrchu. Nad slojí 

leţí mostecké souvrství, pod slojí tzv. podloţí jednotka mosteckého souvrství a sopečné 

vyvřeliny. 

 

Vulkanické horniny Jíly Písky 

Masiv Krušných hor 

 

brázek č. 1: Geologický 

profil Masiv Krušných hor 

Uhelná sloj Slínovce 

 

Obrázek č. 1 Geologický profil                                                                                               [6]

  

 

 Uhelná sloj se pod Loučnou a Horním Lomem nachází nehluboko pod povrchem. 

V těchto místech bylo uvedeno do provozu několik povrchových hnědouhelných lomů. 

Pod Dolním Lomem je uhelná sloj uloţena značně hluboko, tj. 350 – 400 m pod povrchem, 

kde dosahuje mocnosti aţ 30 m. Z tohoto důvodu byly naopak v Dolním Lomu zakládány 

hlubinné doly, které dokonce patřily mezi jedny z nejhlubších v celém severočeském 

revíru. 

 

 

javascript:window.close()
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Tabulka č. 1: Tehdejší doly v Lomu a okolí                                                              [8] 

Název dolu Datum vzniku Poznámka 

Theodor 1845 Nehluboký povrchový lom 

Anna 1861  

Jan v Lomu 1888-89 Johann 1, 1. hlubinný důl, později Koh-i-noor I. 

Moritz 1894  

Eugen 1892-93 Zastaveno hloubení pro průval kuřavky 

Guttmann 1893-94  

Kaisergrube 1890 Později Koh-i-noor II. V Mariánských Radčicích 

 

Tyto doly i s ostatními jsou zakresleny na  situační  mapě Důlních  závodů v příloze 

č. 1. 

V 90. letech 19. století se stala původně zemědělská obec Lom jedním z největších 

středisek těţby hnědého uhlí pod Krušnými horami. Těţba s sebou nesla i řadu technicko-

báňských problémů. První se začaly objevovat několik let poté, co se začalo dobývat 

v ochranném pilíři města. Docházelo k poškození pozemních komunikací, v domech se 

tvořily trhliny a hrozilo zřícení. Ohroţena byla i ţelezniční trať Litvínov – Lom, kdy se 

v ţelezničním přejezdu objevily četné trhliny. Dále bylo narušeno koryto Lomského 

potoka, který se vsakoval do trhlin po půdních otřesech způsobených těţbou a v místě 

vývěru tekl po silnici a zatápěl sklepy domů. 

Po druhé světové válce začala těţba upadat a doly se postupně zavíraly. Horníci 

začali odcházet za jinou prací. Tak město zbavené ekonomické základny začalo stagnovat 

a odumírat. 

Vše bylo umocněno tím, ţe v následujících desetiletích po druhé světové válce bylo 

výhledově uvaţováno o likvidaci dolní části města, která by ustoupila těţbě povrchového 

velkolomu Maxim Gorkij (dnes lom Bílina).  A tudíţ se od roku 1945 do roku 1995 v dolní 

části města nesmělo stavět a i údrţba byla zanedbána.  



Bc. Iva Kůstová: Moţnosti obnovy města Lomu 

2010                                                                                                                                                                  5 

 

2.3 REKULTIVACE – NAVRÁCENÍ POŠKOZENÉHO ÚZEMÍ DO 

PŮVODNÍHO STAVU 

 

 Jak jiţ bylo zmíněno, město Lom leţí v Podkrušnohoří - v oblasti narušené těţbou 

nerostných surovin.  Těţba je doprovázena celým souborem vlivů na prostor krajiny, ve 

kterém postihuje její přírodní i sociálně ekonomické subsystémy. 

 Již v polovině 19. století se začali lidé zabývat navracením narušených území do 

původního stavu. V roce 1854 byla do všeobecného horního zákona vloţena pasáţ 

ukládající těţařům dávat těţbou narušené pozemky opět do původního stavu. 

 V roce 1956 byl u nás vydán první zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, 

který těţařům ukládal na všech těţbou dotčených pozemcích provádět následnou 

rekultivaci. Vznikl dokument. „Generel rekultivací“, který je dodnes světovým unikátem. 

 Rekultivační strategie vychází z ověřených zkušeností úměrné proporcionality 

zemědělských, lesních a hydrologických způsobů rekultivací, neboť vhodná struktura lesů, 

zemědělských ploch a vod je základem hospodářsky efektivní, ekologicky stabilní, 

hygienicky nezávadné a krásné krajiny. 

 Od roku 1960 byla v dobývacím prostoru Lom I – závodu Kohinoor I (město 

Lom a okolí) prováděna, v souvislosti se zahlazováním předchozí hornické činnosti, 

rekultivační činnost. Tato situace je zakreslena na Mapě povrchové situace a 

rekultivovaných ploch v příloze č. 2. 

 Rekultivační práce v této oblasti byly do roku 1998 provedeny, ukončeny a předány 

majiteli. 
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2.4 ZRUŠENÍ STAVEBNÍ UZÁVĚRY - OBNOVA MĚSTA PO ROCE 

1992  

  Ve druhém pololetí roku 1992 bylo oznámeno stavebním úřadem v Litvínově 

vyhlášení ochranného pásma měst Litvínov, Lom, obcí Louka a Mariánské Radčice. 

Ochranné pásmo stanovilo omezení lomové těţby, výsypkového hospodářství a odkaliště a 

to 100 m od zástavby města Lomu. 

 Město Lom začalo s obnovou zchátralých částí města i novou výstavbou a 

modernizací. Především plynofikace města, na kterou stát přispěl 15 000 Kč a město Lom 

přidalo 5000 Kč na bytovou jednotku, s likvidací lokálních topenišť přinesla ekologickou 

úlevu. Byla propojena kanalizace a úprava potoka. 

 Počátkem roku 1996 byla Vodohospodářskými stavbami Teplice zahájena výstavba 

čističky odpadních vod a kanalizace. Nová kanalizační síť přispěla i ke zlepšení ţivotního 

prostředí. Město si nemohlo s ohledem na stále přísnější normy ţivotního prostředí dovolit 

vypouštět odpad do potoka. Ve druhé polovině roku 1997 byla stavba čističky odpadních 

vod a čerpací stanice dokončena. Tuto akci město financovalo prostřednictvím úvěru. 

 V roce 2002 byla zahájena privatizace bytového fondu města Lomu. Do privatizace 

bylo zařazeno 47 domů. 

 Pro případné zájemce o podnikání se město rozhodlo vybudovat v roce 2003 

průmyslovou zónu. Nebudovalo se na zelené louce, nýbrţ bylo vyuţito bývalých správních 

budov a pozemků dolu Kohinnor  pod ţelezniční tratí Litvínov – Teplice. 

 

2.5 SITUACE PO R. 2004  - STANOVISKO  KE ZRUŠENÍ DP LOM I 

 

V roce 2004 byl Mosteckou uhelnou společností, a.s. předloţen návrh na zrušení 

dobývacího prostoru Lom I. Volné uhelné zásoby byly v tomto území vyuhleny. Zbývající 
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uhelná substance je dlouhodobě neperspektivní, protoţe je vázána ochranným pilířem 

města Lomu a pilířem tratí ČSD Most – Oldřichov, Most – Moldava a pilíři objektů dolu 

Kohinoor  I.   

Teprve koncem roku 2009 se v zastupitelstvu města Lomu jednalo o ţádosti o 

zrušení dobývacího prostoru Lom I. K této ţádosti město vydalo souhlasné stanovisko. 

 Město dále pokračovalo s obnovou a v roce 2004 se začalo s rekonstrukcí potoka 

v dolní části města. Postupně se odkrylo koryto potoka, coţ bylo důleţité v s ohledem na 

nebezpečí povodní. Tato rekonstrukce byla ukončena v roce 2006 a kromě odkrytí koryta 

byl vyčištěn i krytý profil, který se nachází pod náměstím Republiky. 

 V roce 2007 je vybudováno díky nadaci ČEZ sportoviště za Havlíčkovým 

náměstím v Horním Lomu.  

V závěru roku 2008 a v průběhu roku 2009 byla realizována investiční akce 

„Splašková kanalizace v Hornické ulici“. Skládala se z vlastního vybudování nového 

kanalizačního splaškového řadu umoţňujícího připojení všech obyvatel Hornické ulice 

(dosud bylo řešeno společnou stokou ukončenou trativodem). Na tuto akci město dostalo 

dotaci ve výši 5 mil. Kč.  Po dokončení kanalizace, byla městem Lom provedena oprava 

komunikace poloţením nového ţivičného povrchu. 

V roce 2008 byla provedena dodavatelskou firmou oprava pravé strany chodníků 

nám. Republiky (pohled od kostela) a části ulice Vrchlického po ţelezniční viadukt. 

Stávající, značně poškozený ţivičný povrch byl nahrazen zámkovou dlaţbou. Dále byl 

vlastními silami poloţen nový povrch ze zámkové dlaţby v ulici ČSA od zdravotního 

střediska aţ po křiţovatku s ulicí Palackého. 

V roce 2009 se zahájila oprava chodníků na Osecké ulici a v současné době se na ní 

pokračuje. 
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2.7 NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA 

 

Město Lom se i přesto, ţe bylo dlouhé roky omezováno ve vývoji těţbou hnědého 

uhlí nevzdalo a plánuje další cíle do budoucnosti. Některé z nich (velké i ty malé) jsou 

popsány v dalších kapitolách. Jsou zde i cíle, na které město finančně nedosahuje a musí 

vyuţít dotací z rozpočtu státu či dotací z Evropské unie. 

 V květnu 2008 byl schválen nový územní plán města Lomu.  Tento plán by měl být 

dobrým podkladem pro rozvoj města, plánovanou výstavbu rodinných domů a 

odpočinkových ploch.  

Územní plán vytyčuje tyto hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot: 

 Zachování architektonických a urbanistických kvalit sídla a krajiny 

 Zachování přírodních hodnot území 

 Vymezení dalších zastavitelných území města pro bydlení a podnikání 

 Přednostní využití „brownfields“ a bývalých výsypek pro zástavbu 

(průmyslovou zónu) 

Počítá se s maximálním nárůstem obyvatel přibliţně do 5300 trvale ubytovaných 

osob.  

 Osídlení na území města Lomu se bude rozvíjet jako aglomerace sídel vlastního 

Lomu sestávajícího z Horního Lomu, Dolního Lomu a Loučné. Pro další územní rozvoj 

budou především vyuţity volné plochy stávajícího zastavěného území a plochy navazující 

(s ohledem na ochranná pásma lesa a vodních zdrojů). 

 Stávající uspořádání dopravní infrastruktury je v územním plánu města uvedeno 

jako stabilizované.  Plánuje se přeloţení silnic  I/27 a III/2567, aby nákladní doprava 

neprocházela městem. Dále jsou navrţeny nové cyklistické trasy, které by propojily město 

Lom s městy Osek, Duchcov, přes Mariánské Radčice do Mostu. 
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3 ANALÝZA FINANCOVÁNÍ 

- dotace 

Obce    -    příjmy -     daňové (daně) 

    -     nedaňové (poplatky) 

- výdaje -     běžné 

    -     kapitálové (investice)  

 

 

Rozpočet města Lomu se skládá z příjmů a výdajů 

Příjmy 

 Základním zdrojem pro financování běţných výdajů v hlavní činnosti města jsou 

daňové příjmy. Podíl na tvorbě příjmové části rozpočtu mají i dotace ze státního rozpočtu. 

Dále jsou zde příjmy z prodeje nemovitého a movitého majetku. Tyto finanční prostředky 

jsou zapojeny do rozpočtu města k financování jak kapitálových, tak i výdajů zařazených 

do běţných (např. opravy chodníků, změna územního plánu, nákupy drobného majetku 

města, atd.). 

Výdaje 

 Při zpracování výdajové části rozpočtu města bylo vycházeno z potřeb města tak, 

aby byly zajištěny provozní náklady města a organizací jím zřízených zejména k plnění 

zákonných a smluvních povinností.  

 Nejvyšší podíl běţných výdajů města tvoří sluţby pro obyvatelstvo. Například 

výdaje na veřejné osvětlení, pohřebnictví, péče o vzhled obce a veřejnou zeleň, sběr a svoz 

komunálního odpadu, zajištění provozu kulturních zařízení, neinvestiční příspěvek na 

provoz příspěvkové organizace města Základní školy a Mateřské školy Lom. 
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 Další skupinou je zajištění nákladů všeobecné veřejné správy a sluţeb města. 

Skupiny tvoří náklady na zajištění činnosti místních zastupitelů, místní správy, pojištění 

majetku města, sluţby bank a převody vlastním fondům. 

Součástí běţných výdajů jsou finanční prostředky na zajištění dopravního značení, činnosti 

spojené s údrţbou a čištěním komunikací, opravy chodníků, opravy vozového parku. 

Počítá se i s opravami zastávek BUS, vybavení aut, splátky leasingu uţitkového 

automobilu, nákup materiál, technické prohlídky atd. 

 Do rozpočtu jsou zahrnuty i finanční náklady pečovatelské sluţby a veřejně 

prospěšných prací. Nedílnou součástí jsou kapitálové výdaje. 

 Úvěrová zadluženost města ke dni 31.12.2009 je nulová. 

 V následující tabulce je sestaven rozpočet města Lomu na rok 2010. Jelikoţ je pro 

tento rok schodkový, rozdíl se bude financovat z Fondu rezerv a rozvoje. 

 

Tabulka č. 2  Rozpočet města Lomu na rok 2010                                                            [7] 

 

P
ří

jm
y
 Rozdělení Částka v tis. Kč 

Daňové příjmy 28 362 

Nedaňové příjmy 697 

Kapitálové příjmy 1 695 

Přijaté transfery 1 348 

Celkem 32 102 

 

V
ý
d

a
je

 

Běţné výdaje 36 208 

Kapitálové výdaje 361 

Celkem 36 569 

Příjmy - Výdaje SALDO -4 467 
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Zdroje financování města Lomu: 

 Příjmy  

 Dary 

 Dotace ze státního rozpočtu 

 Půjčky (úvěry) 

 

 

 Rozdělení příjmů města Lomu na rok 2010  je uvedeno v následující tabulce. 

 

Tabulka č. 3  Příjmy města Lomu  pro rok 2010                                                        [7] 

Daňové příjmy Částka v tis. Kč Celkem 

Daně z příjmů fyzických osob 6 450  

Daně z příjmů právnických osob 5 900  

Obecné daně ze zboţí a sluţeb v tuzemsku 11 900  

Poplatky a odvody v obl. ţivotního prostředí 2 000  

Místní poplatky z  činností a sluţeb 262  

Správní poplatky 350  

Daně z majetku 1 500 28 362 

Nedaňové příjmy Částka v tis. Kč Celkem 

Kino – příplatky ke vstupnému 2  

Zájmová činnost v kultuře 50  

Komunální sluţby 200  

Pohřebnictví – pronájem hrob. míst 80  

Sběr a svoz komunálních odpadů 70  

Vyuţívání a zneškodňování kom. odpadů 100  

Pečovatelská sluţba 150  

Činnost místní správy 5  

Obecné příjmy z finančních operací 40 697 
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Kapit. příjmy – prodej nemov.  majetku Částka v tis. Kč Celkem 

Pozemky 640  

Nemovitosti 1 055 1 695 

Dotace ze státního rozpočtu – neinvest. Částka v tis. Kč Celkem 

Výkon státní správy 940  

Příspěvek na provozní náklady zřízené školy 408 1 348 

PŘÍJMY CELKEM 32 102 

 

 Běžné  a kapitálové výdaje města jsou uvedeny v tabulce č. 4 

 

Tabulka č. 4  Výdaje města Lomu  pro rok 2010                                                        [7] 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

Zemědělství a lesní hospodaření Částka v tis. Kč Celkem 

Zvláštní veterinární péče 40 40 

Průmysl. a ostatní odvětví hospodářství Částka v tis. Kč Celkem 

Sběr a zpracování druhotných surovin 129  

Silnice (komunální komunikace) 5 026  

Záleţitosti pozem. komunikace (chodníky) 3 466  

Provoz veřejné silniční dopravy 20  

Ostatní záleţitosti v silniční dopravě 10  

Odvádění a čištění odp. vod a naklád. s kaly 104 8 755 

Služby pro obyvatelstvo Částka v tis. Kč Celkem 

Neinv. příspěvek Zákl. škole  (město) 2 890  

Neinv. příspěvek města na svačinky 27  

Kino 461  

Městská knihovna 638  

Ostatní záleţitosti kultury – kronika města 25  

Zachování a obnova hodnot míst. významu 30  
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Ostatní záleţitosti v kultuře 72  

Ostatní záleţitosti sdělovacích prostředků 90  

Zájmová činnost v kultuře 309  

Sportovní zařízení v majetku města 71  

Ostatní tělovýchovná činnost 234  

Ostatní zájmová činnost a rekreace 76  

Bytové hospodářství 3 056  

Nebytové hospodářství 681  

Územní plánování 90  

Náklady spojené s prodejem majetku 290  

Veřejné osvětlení 1 487  

Pohřebnictví 228  

Sběr a svoz komunálního odpadu 2 300  

Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 351 13 406 

Soc. věci a politika zaměstnanosti Částka v tis. Kč Celkem 

Veřejně prospěšné práce 558  

Pečovatelská sluţba 1 378 1 936 

Ochrana a bezpečnost Částka v tis. Kč Celkem 

Poţární ochrana – dobrov. část 361 361 

Všeobecná veřejná správa a služby Částka v tis. Kč Celkem 

Místní zastupitelské orgány 1 659  

Činnost místní správy 9 181  

Obecné výdaje z fin. operací 60  

Pojištění nemovitého majetku města 281  

Převody do soc. fondu města 529 11 710 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

Všeobecná veřejná správa a služby Částka v tis. Kč Celkem 

Nákup nákladního vozu AVIA 300  
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Nákup SERVERU 61 361 

VÝDAJE CELKEM 36 569 

 

 

3.1 INVESTIČNÍ  PLÁNY  MĚSTA  DO ROKU 2014 

 

 Na investiční plány bude město čerpat finance  z vlastních zdrojů, pouze na opravu 

chodníků v Osecké ulici je z přijatých účelových darů zajištěno financování takto: 

 2.000 000,- Kč přijato od Severočeských dolů a.s. Chomutov 

 1.200 000,- Kč účelová dotace z Fondu hejmanky Ústeckého kraje 

 400 000,- Kč z vlastních zdrojů. 

 

V roce 2010 se město chce zaměřit na rekonstrukce chodníků v ulicích Osecká, 

Litvínovská, Vrchlického a Podkrušnohorská. Tyto ulice tvoří centrum města a jsou 

hlavními tahy na Litvínov, Osek  a osadu Loučnou. Akce rekonstrukce chodníků v ulici 

Osecká se bude provádět zároveň s rekonstrukcí kanalizace v této ulici.   

 Dále se mají rekonstruovat některé místní komunikace (ulice K. H. Máchy a 

Komenského) .   

  Město Lom plánuje v následujících létech další rozvojové investiční akce, 

které bude výhledově financovat z rozpočtu města nebo z dotačních titulů, jsou 

specifikované níţe. 
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Tabulka č. 5  Investiční akce do roku 2014                                                                       [7] 

Rok Akce Náklad – rozsah 

v Kč 

2011 Rekonstrukce chodníků na náměstí Republiky – západní část 2 100 000 

2011 Obnova zeleně ve městě, tj. na nám. Republiky, v ulici 

Komenského a v Loučné 

3 000 000 

2011 Výměna oken a zateplení Domu s pečovatelskou sluţbou, 

Novostavby č.p.123 

4 250 000 

2011 Rekonstrukce Kulturního domu – oprava střechy, výměna 

oken, oprava fasády 

6 500 000 

2011 Rekonstrukce památkově chráněného domu na nám. 

Republiky č.p. 364 – oprava secesní fasády, zateplení, 

výměna střešní krytiny 

4 400 000 

2012 Rekonstrukce budovy MŠ PKH – výměna oken, zateplení, 

oprava fasády, oprava střechy 

3 000 000 

2012  Rekonstrukce MŠ Husova ulice – výměna oken, dodatečná 

izolace proti vzlínající vlhkosti, oprava střechy, zateplení a 

oprava fasády 

6 000 000 

2012 Rekonstrukce památkově chráněného domu na nám. 

Republiky č.p. 23 – oprava secesní fasády, zateplení, výměna 

střešní krytiny, výměna oken 

4 550 000 

2012 Rekonstrukce budovy DPS – Novostavby č.p. 124 – zateplení 

a oprava fasády 

4 270 000 

2012 Zasíťování areálu koupaliště Bomba a výstavba objektu 

s bytem pro správce, občerstvení a sociální zařízení 

8 000 000 

2013 Dostavba náměstí Republiky – vytvoření centra v souladu 

s architektonizací středu města 

6 000 000 

2013 Rekonstrukce domu v areálu hřbitova, výsadba nové zeleně, 

oprava obvodových zdí hřbitova 

3 000 000 

2013 Úprava sportoviště na PKH (za Restaurací Anšajba) 1 000 000 
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2014 Vybudování sportoviště v Komenského ulici 1 000 000 

2014 Rekonstrukce budovy ZŠ, výměna oken, odstranění vzlínající 

vlhkosti, oprava střechy, zateplení a oprava fasády, 

rekonstrukce vnitřních prostor 

8 000 000 

2014 Rekonstrukce budovy MěÚ v Lomu – zateplení objektu, 

úpravy vnitřních prostor, oprava střechy 

3 800 000  

 

 

3.2 FINANCOVÁNÍ  ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU     

 

Jelikoţ město Lom leţí v Ústeckém kraji, postiţeném těţební činností a na obnovu 

území poškozeného těţbou hnědého uhlí nemělo dostatečné finance, rozhodlo se čerpat ze 

státního rozpočtu „ 15 ekomiliard“.   

Postup města, kde hledat, jak vyřídit žádost a čerpat dotace jsem názorně 

popsala v následujících kapitolách. 

Před osmi léty se vláda rozhodla, ţe bude ze státního rozpočtu postupně vyčleněno 

15 miliard na řešení ekologických škod vzniklých před privatizací těţebních 

hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji.  Program je v gesci 

Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (dále jen MPO). Kromě nákladů na 

vlastní realizaci opatření na odstranění ekologických škod jsou z tohoto programy hrazeny 

náklady související s realizací programu, tj. provádění supervizí, zpracování znaleckých 

posudků, oponentních posudků a metodických podkladů. 

Program odstraňování škod způsobených těžbou a ekologických škod 

vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a 

Karlovarském kraji vychází především z usnesení vlády České republiky, a to 

následujících: 
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 č. 50 ze dne 16. ledna 2002 ke Zprávě o hospodářské situaci Ústeckého kraje, 

v němž  uznává potřebu řešení ekologických škod a souhlasí se záměrem vyčlenit 

15 mld. Kč na účast státu na nákladech revitalizace krajiny narušené těžební 

činností státních hnědouhelných podniků 

 č. 189 ze dne 20. února 2002 o změně usnesení vlády z 16. ledna 2002 č. 50 ke 

Zprávě o hospodářské situaci Ústeckého kraje 

 č. 272 ze dne 18. března 2002 k návrhu čerpání finančních prostředků k řešení 

ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních 

společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji 

 

 Vznikla směrnice meziresortní komise, která stanovuje postupy a procesní zásady 

programu řešení ekologických škod. V návaznosti na tuto směrnici: 

 byla vypracována „Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před 

privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském 

kraji“ 

 vládou byla jmenována meziresortní řídící komise, která posuzuje a případně 

schvaluje projekty zařazeny do této akce a komise pro posuzování nabídek 

uchazečů pro zpracování projektů a realizaci dílčích akcí tohoto programu (podle 

Zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) 

 řídící agentura s tímto revitalizačním programem spojená je zajišťována 

Ministerstvem průmyslu a obchodu, financování má na starosti Ministerstvo financí 

a odborný dohled zajišťuje Ministerstvo ţivotního prostředí. 

 

 Původně se měly takto financovat a realizovat pouze rekultivační akce, ale díky 

iniciativě krajů bylo umoţněno, aby se financovaly i akce umoţňující urychlení 

společenské revitalizace krajiny. 
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 Týká se to hlavně obnovy komunikací, budování a revitalizace vodních děl, 

sportovních a rekreačních areálů, naučných stezek, cyklotras, zakládání parků, lesoparků, 

zooparků a arboret, stabilizace a odvodňování výsypek a tím přípravy na novou výstavbu. 

 Financování tohoto projektu je koncipováno tak, aby nemohlo být zneuţíváno. 

Prostavěné finance totiţ nedostává ţadatel (důl, kraj, město, obec), ale výhradně podle 

mnoţství a kvality provedené práce realizátor. 

Koncepce řešení ekologických škod byla zpracována v roce 2004 a vyčíslila 

celkovou potřebu finančních prostředků na 18, 650 mld Kč. Při kalkulacích na 

jednotlivé projekty však nebylo uvaţováno s odvodem DPH, a proto částka 18,650 mld. Kč 

je částkou bez DPH. 

1. aktualizace Koncepce byla zpracována v roce 2006 a vyčíslila celkovou potřebu 

finančních prostředků na cca 24 mld. Kč. Tato částka zahrnovala jak projekty zasmluvněné 

(v realizaci či realizované), a tudíţ včetně DPH, tak projekty nezasmluvněné, kde se opět 

neuvaţovalo s náklady vč. DPH. 

2. aktualizace Koncepce – předmětem je zejména finanční zhodnocení projektů 

z pohledu reálnosti financování v rámci alokovaných finančních prostředků ve výši 15 

mld. Kč vč. DPH. Dále vyčíslení reálné potřeby finančních prostředků na dokončení 

rekultivace a revitalizace zájmového území. Z tohoto důvodu byly projekty rozděleny do 

těchto skupin:  

 Projekty realizované (zasmluvněné projekty s ukončenou realizací) 

 Projekty v realizaci (zasmluvněné s nedokončenou realizací) 

 Ostatní předložené projekty, tj. projekty poţadované k zařazení do Koncepce, ať 

jiţ uvedené v současné koncepci či neuvedené (můţe se jednat i o projekty jiţ 

schválené meziresortní komisí) 

 

 Dále bylo potřeba definovat seznam projektů, které by mohly být postoupeny 

k veřejné obchodní soutěţi (dále jen VOS). Proto byli osloveni zástupci jednotlivých 

subjektů, tj. uhelných společností a rovněţ tzv. pověřenci obou krajů.  S těmito zástupci 
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byl osobně projednán záměr 2. aktualizace a byli poţádáni o rozdělení svých projektů do 

3 priorit.  

Priorita 1 

Projekty zahrnuté do priority 1 budou financovány z dostupných prostředků v rámci 

15 mld. Jedná se o projekty připravené s vydaným správním povolením, případně se 

zahájeným správním řízením. Případné záporné konečné zůstatky budou kompenzovány 

úsporou nákladů při vyhlášení veřejných obchodních soutěţích. 

Priorita 2  

U těchto projektů je realizace nezbytná, neboť má vazbu na jiţ realizované projekty 

v rámci 15 mld., případně se jedná o projekty, u nichţ byla uhrazena projektová 

dokumentace. Realizace těchto projektů se předkládá v rámci navýšení 15 mld. Jedná se 

zejména o projekty, které jsou projektově připraveny, případně jsou v přípravě bez 

moţných komplikací (soulad s územním plánem, majetkoprávní vztahy atd.) 

Priorita 3 

Zde jsou projekty, jejichţ realizace není nezbytná a projekty tudíţ nebudou 

financovány z 15 mld. Ani z případného navýšení, avšak mohou být přínosem pro 

revitalizaci území a mohou tudíţ být financovány z jiných dotačních prostředků. Jedná se 

zejména o nepřipravené projekty s problematickou přípravou, nedořešenými pozemky atd. 

[9] 

V součinnosti s pověřenými zástupci obou krajů i všech uhelných společností, byly 

identifikovány projekty, jejichţ financování je moţné z dostupných finančních prostředků 

(15 mld. Vč. DPH). K 31. 12. 2009 jsou zasmluvněné projekty ve výši 10,076 mld. Kč. 

Zbývající finanční prostředky jsou tedy ve výši 4,660 mld. Kč.   

Pokud dojde v rámci VOS k úspoře, coţ je reálné, bude možné do priorit 1 

přesunout i některé projekty z priorit 2. Výběr takových projektů by měl být 

v kompetenci předkladatele (uhelná společnost, kraj), u jehoţ zůstatku k úspoře došlo tak, 
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aby byl zachován stanovený „nárok“ jednotlivých subjektů. S úsporou se počítá i 

v následující tabulce, kde u priority 1 je částka ze 4,660 mld. Kč navýšena na 5,130 mld. 

Kč.  

 

Tabulka č. 6  Zařazení finančních prostředků do priorit                            [8] 

Pořadí Částka 

Priorita 1 5,130 mld. Kč 

Priorita 2 6,808 mld. Kč 

Priorita 3 2,908 mld. Kč 

Vyřazené 2,839 mld. Kč 

 

 

  Město Lom s financemi z Fondu ekologických škod v tomto roce počítá na akce 

uvedené v následující tabulce. 

Tabulka č. 7  Akce financované z Fondu ekologických škod                        [8] 

 

Akce Předpokládané náklady v Kč 

individuální výstavba Lom- západ 10 300 000  

individuální výstavba Lom- východ 2 600 000 

individuální výstavba Lom- jih 5 430 000 

průmyslová zóna Lom – I. etapa 39 500 000 

Lesopark Lom 9 750 000 

CELKEM 67 580 000 
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I tyto akce byly na základě 2. aktualizace Koncepce řešení ekologických škod 

zařazeny do priorit. Do priorit 1 byla zařazena Cyklotrasa Lom – Mariánské Radčice  

v ceně 5 063 006 ,- Kč a Rekreační plocha Oprám v částce 1 660 336,- Kč, obě byly 

realizovány v roce 2009.  Dále individuální výstavba Lom – východ, Lesopark u Lomu a 

Průmyslová zóna Lom, které byly schváleny meziresortní komisí k realizaci a zpracovány 

projektové dokumentace. Do priorit 2 byly zařazeny projekty individuální výstavba Lom – 

jih a západ. Do priorit 3 se dostaly projekty Cyklostezka Lom – Osek a individuální 

výstavba Lom, Hornická ulice. Ve vyřazených projektech je Sportovně-rekreační areál 

koupaliště Bomba Lom. 

 

3.2.1 O CO MOHOU OBCE ŽÁDAT 

 

Odstraňování ekologických škod je prostorově lokalizováno na vymezeném území 

Ústeckého a Karlovarského kraje, které je jednoznačně dáno rozsahem těţební činnosti 

státních hnědouhelných podniků v době před jejich privatizací a před účinností novely 

zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství (horní zákon) v roce 1991 

(viz vládní usnesení č. 50/2002 a 189/2002). 

 Lze žádat pouze na území dotčeném těžební činností, což je:  

 území dobývacích prostorů 

 území mimo dobývací prostory, kde se nacházely stavby a provozní zařízení 

uhelných společností 

 území mimo dobývací prostory, kde došlo vlivem těžební činnosti ke vzniku 

ekologické škody 

 

 Obce, na jejichţ katastrálním území se nachází území dotčené těţební činností, se 

stávají obcemi dotčenými těţební činností. Město Lom je jednou z nich. Patří tedy do 
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kruhu ţadatelů o úhradu nákladů na odstraňování ekologických škod. Dále o úhradu 

mohou ţádat hnědouhelné těţební společnosti a kraje. 

 Předmětem žádosti o úhradu nákladů na odstraňování ekologických škod 

může být: 

a) úplná úhrada nákladů spojených se zpracováním projektové dokumentace o níţ 

jsou oprávněny ţádat pouze dotčené obce a kraje 

b) úplná úhrada nákladů spojených s realizací projektu, a to v případě, ţe veškeré 

náklady na jeho realizaci jsou uznatelné 

c) částečná úhrada nákladů spojených s realizací projektu, a to v případě, ţe 

rozsah projektu jde nad rámec Koncepce řešení ekologických škod, avšak projekt, z 

hlediska jeho budoucího plnohodnotného funkčního vyuţití, je nutno realizovat 

jako celek 

 

Typy projektů, které jsou hrazeny z Fondu ekolog. škod: 

Předkládané projekty k odstranění škod na ţivotním prostředí mohou řešit: 

a) rekultivaci území, jsou prováděné podle schváleného Plánu otvírky, přípravy a 

dobývání, předkládané těţebními společnostmi  

b) revitalizaci krajiny, na území je ukončena rekultivační činnost 

 

Příklady uznatelných náklady k zahlazení škod po těžební činnosti 

V rámci odstraňování ekologických škod mohou být hrazeny náklady na tvorbu a 

obnovu lesních porostů, výsadbu sazenic, zemědělských pozemků, terénní úpravy, vodních 

sloţek krajiny, výstavbu malých vodních nádrţí, krajinné zeleně, biokoridorů a biocenter, 

výstavbu sportovišť, budování pláţí u vodních ploch, přivedení páteřních sítí technického 

vybavení pro nezbytné související stavby na hranice staveniště, výstavba obsluţných 

komunikací a parkovišť, výstavba cyklostezek a pěších tras, ekologicky a přírodovědně 

naučné trasy a lesoparky, stavebních pozemků (terénní úpravy do 2 000 m3/ha, 

geotechnické zhodnocení pro zaloţení stavby, přípojky inţenýrských sítí na hranici 
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pozemku: elektro, voda, dešťová a splašková kanalizace), komunikací v původním 

rozsahu. 

Proces odstraňování ekologických škod je popsán v přílohách č.3 a 4. 

 

3.2.2 POSTUP ŽADATELE (OBCE) PŘI ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

 

Žádosti o úhradu nákladů spojených se zpracováním projektové dokumentace díla 

na odstranění ekologických škod podávají dotčené obce nebo kraje v rámci výzvy, 

kterou vyhlašuje meziresortní komise.  

Město Lom podá žádosti prostřednictvím Severočeského kraje. Kraj postupuje 

ţádost dál i v případě jeho nesouhlasného stanoviska, o němţ informuje dotčenou obec. 

Kraje podávají ţádosti samostatně. 

V případě, ţe projekt zasahuje na katastrální území dvou a více obcí a projekt 

nebude předkládat pouze jedna obec, ale např. kaţdá z obcí bude ţádat o dílčí část 

projektu, musí být ţádosti předloţeny společně všemi obcemi tak, aby byl projekt 

realizován v celém územním rozsahu. Takto bylo učiněno i v případě cyklostezky Lom – 

Mariánské Radčice.  Poté, co se vyskytl problém s pozemky v obci Mariánské Radčice, se 

stavba opozdila. Mezitím město Lom stavbu na svém katastrálním území jiţ dokončilo. 

Ţádosti se podávají na zvláštním formuláři, který je v příloze č. 5. 

Kompletní žádosti město podá opět prostřednictvím předkladatele (kraje) na 

MPO, odbor hornictví, ve 2 vyhotoveních. Vyplněnou přílohu č. 5. bez její části „C“ 

rozešle předkladatel (kraj) všem členům meziresortní komise. 

Meziresortní komise předem vyloučí z projednávání všechny ţádosti, které jsou 

neúplné nebo vykazují některé formální nedostatky. 
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Žádosti, které meziresortní komise doporučí k realizaci, včetně případných 

zvláštních podmínek pro vyhlašování veřejné zakázky, jsou předány na MF k vyhlášení 

veřejné zakázky. Zadavatelem veřejné zakázky je MF. Žadatel (město Lom) před 

vyhlášením veřejné zakázky uzavře s MF dohodu, jejímţ obsahem budou práva a 

povinnosti, ke kterým se zavázal v podané ţádosti. (viz příloha č. 6) 

V případě zadávání veřejných zakázek se postupuje podle ustanovení zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.  

 

3.2.3  PŘÍPRAVA REALIZACE DÍLA 

A. Žádost 

B. Výběr zhotovitele veřejnou zakázkou 

C. Uzavření smlouvy 

 

A. Žádosti o úhradu nákladů na realizaci díla na odstranění ekologických 

škod se podávají stejně jako žádosti o úhradu nákladů spojených se zpracováním 

projektové dokumentace. Při podávání ţádostí se řídí směrnicí meziresortní komise k 

řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těţebních společností 

v Ústeckém a Karlovarském kraji. 

 

Ţádosti musí být podávány na projekty v celém územním rozsahu. Ţádat lze pouze 

o úhradu nákladů na díla, která splňují základní kritéria. Podávají se na zvláštním 

formuláři, který je přílohou č. 7.  

Kompletní ţádosti jsou podávány ţadatelem (městem Lom) prostřednictvím 

předkladatele (Severočeského kraje) na MPO, odbor hornictví, ve 3 vyhotoveních. 

Vyplněnou přílohu č. 7  bez její části „C“ rozešle předkladatel všem členům meziresortní 

komise. 
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Ţádosti, které jsou neúplné nebo vykazují formální nedostatky budou vyloučeny. 

Ty, které jsou  doporučeny k realizaci, včetně případných zvláštních podmínek pro 

vyhlašování veřejné zakázky, jsou předávány na MF k vyhlášení a zajištění veřejné 

zakázky. 

Žadatel před vyhlášením veřejné zakázky uzavře s MF dohodu, jejímţ obsahem 

budou práva a povinnosti, ke kterým se zavázal v podané ţádosti (viz příloha č. 8). 

B. Výběr zhotovitel veřejnou zakázkou 

 

Je-li předmětem zakázky úplatné poskytnutí dodávek či sluţeb nebo úplatné 

provedení stavebních prací, postupuje se podle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, s moţnou výjimkou veřejných zakázek malého rozsahu. 

O druhu zadávacího řízení rozhoduje v souladu se zákonem zadavatel. 

Zadávací podmínky pro zadávací řízení veřejných zakázek navrhuje ţadatel a 

schvaluje je meziresortní komise.  

Výběr zhotovitele prací provádí hodnotící komise. Komise hodnotí nabídky 

podle kritérií stanovených v oznámení zadávacího řízení. MF přidělí veřejnou zakázku 

uchazeči, jehoţ nabídka byla vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější nebo 

nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

C. Uzavření smlouvy 

 

MF uzavře s vybraným zhotovitelem „Smlouvu o provedení prací při odstraňování 

těţebně ekologických škod“. 

Ţadatel (město Lom) uzavře se zhotovitelem „Dohodu o součinnosti“, která vymezí 

práva a povinnosti obou subjektů. Návrh „Dohody o součinnosti“ zajišťuje ţadatel.  

V případě, ţe místem plnění veřejné zakázky je zájmové území těţební společnosti, 

musí být součástí „Dohody o součinnosti“ i dohoda s těţební společností  



Bc. Iva Kůstová: Moţnosti obnovy města Lomu 

2010                                                                                                                                                                  26 

 

jejímţ obsahem je souhlas těţební společnosti s činností zhotovitele v místě plnění 

předmětu zakázky a závazek zhotovitele k provádění činnosti spojené s plněním předmětu 

veřejné zakázky v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při hornické činnosti na povrchu. 

 

 3.2.4 VÝBĚR SUPERVIZORA – „EKONOMICKÉHO STAVBYVEDOUCÍHO“ 

 

Kontrolní činnost je realizována MF průběţně prostřednictvím svých pracovníků 

nebo pověřením jiné osoby – supervizora. Činnost je dána interními předpisy MF. 

Okruh odborně způsobilých osob můţe doporučit meziresortní komise. 

Zadavatel postupuje podle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách. Jsou osloveny odborně způsobilé právnické či fyzické osoby, které mají 

zkušenosti s danou problematikou.  

Rozsah zmocnění je samostatnou přílohou smlouvy mezi supervizí a MF. 

V odůvodněných případech můţe MF k doplnění kontrolních prací zadat 

zpracování speciálních znaleckých posudků. 

Supervizor provádí kontrolní činnost v časovém, věcném a finančním rozsahu 

úměrně významu a rozsahu kontrolovaných prací na lokalitě a sestavuje o ní zprávy. 

Dále vydává potvrzení o účelnosti vynaloţených nákladů. 

 3.2.5 ETAPA REALIZACE  

A. Zahájení prací 

B. Změny v řešení zakázky 

C. Čerpání rozpočtové rezervy 

D. Dodatečné stavební práce 
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A. Zahájení prací 

Realizace díla je zahájena dnem předání staveniště, kterého se účastní zástupci 

smluvních stran (zhotovitele a MF), stavebníka (ţadatele), případně těţební společnosti, 

není-li zároveň ţadatelem a staveniště se nachází v jejím zájmovém území. 

Před zahájením stavebních prací je vyhotoven písemný protokol o předání 

staveniště. 

Vlastní průběh realizace díla se řídí obecně platnými předpisy, zvláště pak zákonem 

č. 183/2006 Sb. ze dne 14. března 2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) a jeho prováděcími předpisy. 

 Fakturace za provedené práce jsou stavební firmou (zhotovitelem) předkládány 

MF na základě  realizační smlouvy. Propláceny jsou až po odsouhlasení supervizorem a 

žadatelem (městem Lom).  

 

B. Změny v řešení zakázky 

V průběhu zakázky můţe dojít ke schválení změny v projektu, ale nesmí být  

dotčena kvalita prací, garance za dosaţení cílových parametrů a projektovaná částka.  

Metodickou změnu můţe předkládat stavebník s vyjádřením projektanta a báňského 

nebo stavebního úřadu. Musí být doloţeno vyjádření supervizora a MPO a MŢP. Schválení 

změny podléhá souhlasu MF. Správní orgán se vyjadřuje pouze k věcné stránce ţádosti, 

ostatní subjekty i k finanční. 

 

C. Čerpání rozpočtové rezervy 

V případě nových zjištění, která nemohla být podchycena během přípravných a 

realizačních prací předloţí zhotovitel ţádost o čerpání rozpočtové rezervy. Tu schvaluje  

MF a správní orgán se vyjadřuje pouze k věcné stránce ţádosti, ostatní i k finanční. 
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D. Dodatečné stavební práce 

V případě nutnosti zadání dodatečných stavebních prácí můţe MF podle zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zadat veřejnou zakázku témuţ zhotoviteli. 

Je třeba souhlasu stavebního úřadu jako správního orgánu, supervize, MPO a MŢP. 

 

3.2.6  STAVEBNĚ TECHNICKÝ DOZOR 

 

Zajišťuje jej město a hradí z vlastních zdrojů.  Kontrola by měla probíhat 

průběţně. 

Kontrolní dny – pravidelná kontrola 

Provádí se minimálně 1x za čtvrtletí a kontroluje se postup nápravných opatření a 

čerpání finančních nákladů. Zváni jsou: 

a)  MF 

b)  MPO 

c)  MŢP 

d)  MMR – regionální pracoviště Most 

e)  stavebního úřadu 

f)  supervizora 

g)  pověřenec kraje 

h)  zhotovitele 

i)  ostatní účastníky dotčené činností, jako např. těţební společnosti 
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j)  v určitých etapách téţ další dotčené orgány státní správy a samosprávy. 

V rámci kontrolních dnů lze na základě souhlasu zástupců a) – f) provést přesun 

finančních poloţek v maximální výši 500 tis. Kč, ale musí být zachován celkový schválený 

rozpočet nákladů stavby. 

Zprávy o průběhu prací zpracovává zhotovitel. Práce zhotovené v kalendářním roce 

jsou zhodnoceny v roční zprávě, etapy prací jsou zhodnoceny v etapové zprávě a na konci 

realizace nápravných opatření je nutné předloţit závěrečnou zprávu. 

 

2.5.7. UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

 

Závěrečná fáze procesu obnovy území probíhá v těchto krocích: 

 zhotovitel písemně oznámí MF a žadateli úmysl o předání díla 

 na základě oznámení žadatel (město) v gesci zhotovitele vyhotoví 

závěrečnou zprávu, v níţ doloţí splnění podmínek, které vydal stavební úřad 

jako správní orgán, a splnění cílů nápravných opatření. Dále doloţí potřebné 

doklady, např.: geodetickou dokumentaci, geometrický plán, stavební deníky, 

atd. 

 

 K posouzení MPO, MF a stavebnímu úřadu po obdrţení stanovisek od všech stran 

je svolán kontrolní den. Zápis z tohoto dne je podkladem pro závěrečné stanovisko 

stavebního úřadu a dokladem pro oznámení či ţádostí o uţívání stavby a majetkového 

vypořádání. Vlastníkem nových movitých věcí a nemovitostí se stane na základě smlouvy 

o bezúplatném převodu díla uzavřené mezi MF a ţadatelem ţadatel (město Lom). 
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3.2.8  PŘEVOD ZHOTOVENÉHO DÍLA NA ŽADATELE (MĚSTO LOM) 

 

Majetkoprávní převody zhotoveného díla jsou dle směrnice č 272/2002 

zabezpečeny: 

1. Čestným prohlášením statutárního zástupce žadatele o převzetí díla po jeho 

dokončení do svého vlastnictví, včetně dokladu o tomto převzetí do svého vlastnictví 

příslušným orgánem 

2. Dohodou o naplnění podmínek žádosti mezi ţadatelem a MF, v níţ mj. bude řešena     

otázka vlastnictví a převzetí díla / projektu  

3. Ukončením stavebního řízení - uţívání stavby na základě oznámení stavebního úřadu 

nebo kolaudační souhlas  

4. Dohodou o předání a převzetí díla / projektu mezi zhotovitelem, MF, ţadatelem 

5. Smlouvou o bezúplatném převodu díla uzavřené mezi MF a ţadatelem  

6. Zápisem do katastru nemovitostí v případě vzniku nových staveb podléhající evidenci 

v katastru nemovitostí  

 

Daňová povinnost 

 Územním samosprávným celkům, tedy obcím či krajům  je majetek převáděn bez 

vzniku daňové povinnosti. 

 Pro těžební společnosti a státní podniky sanačního charakteru platí obecná 

pravidla pro zdanění daní z příjmů při nabývání majetku.  
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3.2.9  PŘÍKLAD ZHODNOCENÍ POZEMKŮ OBCE 

 

 V předchozích kapitolách jsem popsala postup obce jak získat finanční prostředky 

z  „Ekomiliard“. Zde nabízím možnost, jak město Lom může tyto finance ještě 

zhodnotit.  Pokud se mu podaří získat peníze na individuální výstavbu ve městě, poskytne 

pro tuto výstavbu pozemky, z Fondu ekologických škod se zaplatí úpravy terénu, vytvoření 

komunikací, chodníků a natáhnutí inţenýrských sítí. Tím se zhodnotí ceny pozemků. Po 

vybudování komunikace a napojení pozemků na inţenýrské sítě, si musí město tyto 

pozemkové parcely pět let ponechat a poté má moţnost je prodat. 

 V současné době se ceny stavebních pozemků ve městě pohybují od 40 Kč za m
2 
do 

450 Kč za m
2 

(dle mapy cen pozemků města Lomu). Tyto pozemky ovšem nejsou 

zasíťované a nemají většinou upravenou přístupovou komunikaci.  

 V případě individuální výstavby Lom – Jih, kde plocha pro výstavbu je vymezena 

na 17 950 m
2
 z toho 4 400 m

2
 zůstane v majetku města (komunikace, chodníky) a 13 550 

m
2
 (13 parcel pro výstavbu.), by město poskytlo pro výstavbu.  V nákladech města by se 

v tomto projektu projevila úhrada rezervovaného příkonu pro ČEZ, a.s. ve výši cca 

180 000 Kč, dle projektové dokumentace. 

 

Příklad: (ceny jsou pouze orientační) 

Tabulka č. 8 Zhodnocení ceny pozemku                                                                           [8] 

 

Původní cena stavebního pozemku dle 

cenové mapy města 
450 Kč/m

2
 

Předpokládaná cena zasíťovaného pozemku 1000 Kč/m
2
 

Rozdíl = zisk z prodeje 550Kč/m
2
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Výpočet výnosu z prodeje pozemků 

 

550 Kč/m
2
 X  plocha parcel  (13 550m

2 
) =  7 452 500,- Kč 

 

Zisková funkce Z=V-N                  (zisk=výnos-náklad) 

Z této částky je třeba odečíst náklady za příkon pro ČEZ, a.s. ve výši 180 000,- Kč. 

7 452 500 – 180 000 = 7 272 500,- Kč       (orientační částka příjmu města) 
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4 NÁVRHY A ŘEŠENÍ 

 

4.1 MOŽNOSTI MĚSTA ČERPAT DOTACE - FONDY EU 

  

 Fondy Evropské Unie jsou další možností jak zvýšit příjem města. Jelikoţ je 

jejich čerpání náročnější a město Lom jej dosud nevyuţívá, protoţe nemá proškolené 

pracovníky (finanční nebo projektové manaţery), pokusila jsem se nastínit postup čerpání 

těchto dotací. 

 Fondy EU představují hlavní nástroj pro realizaci evropské politiky hospodářské a 

sociální soudrţnosti. Jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené 

především k podpoře hospodářského růstu, zlepšování vzdělanosti a sniţování sociální 

rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. 

 Z fondů EU může Česká republika čerpat v období roků 2007 - 2013 přibližně 

26,69 miliard eur. Toto období je sedmileté a musí být vyúčtováno do konce roku 2015. 

Rozdělení prostředků fondů EU mezi cíle politiky HSS v období 2007–2013 je vidět na 

následujícím grafu.  

 

Graf č.  1   Rozdělení prostředků fondů EU v ČR a v EU                                              [4] 
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 V Evropské unii je mnoho států a regiónů s rozlišnou ekonomickou úrovní, která se 

měří výší hrubého domácího produktu – HDP. Na sniţování těchto rozdílů se zaměřuje 

evropská regionální politika. Pro vzájemná porovnávání z hlediska statistického slouţí 

tzv. nomenklatura územních statistických jednotek – NUTS (z francouzského názvu). 

Rozdělení je provedeno podle počtu obyvatel tak, aby kaţdý region pokrýval území s 1 aţ 

2 miliony obyvatel. Označení regionů podle úrovně HDP v České republice je naznačeno 

na následujícím obrázku. 

 

Obrázek č.  2 Oblasti NUTS v ČR                                                                                    [5] 

 

Strukturální fondy 

 Účelem strukturálních fondů, které patří mezi nástroje hospodářské politiky a 

sociální soudrţnosti, je prostřednictvím rozvojových programů a projektů sniţovat rozdíly 

v úrovni různých regionů a zaostalost nejvíce znevýhodněných oblastí. 
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V současnosti existují dva strukturální fondy: 

1. Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) - investice do infrastruktury, 

podpory malého a středního podnikání v problémových regionech, podpora 

nezaměstnanosti. 

2. Evropský sociální fond (ESF) - investice na rozvoj lidských zdrojů, boj 

s nezaměstnaností, rovný přístup na trhu práce, zvyšování konkurenceschopnosti 

podniků. 

- Fond soudržnosti – stojí mimo strukturální fondy, nezaměřuje se na regionální 

politiku, ale na území celého státu. 

 

__________ 

Obrázek č. 3 Operační programy pro období 2007 – 2013 v ČR                                   [4] 
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Regionální operační program NUTS II Severozápad 

 Město Lom spadá pod ROP NUTS II Severozápad, který je určen pro region 

soudrţnosti Severozápad sestávající z Karlovarského a Ústeckého kraje. Zaměřuje se na 

zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu včetně modernizace prostředků veřejné 

dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i sluţeb cestovního ruchu, přípravu menších 

podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k ţivotu v obcích a na venkově především 

prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury.  

Řídícím orgánem ROP Severozápad je Regionální rada regionu soudrţnosti Severozápad. 

Operační program byl schválen Evropskou komisí dne 11. 12. 2007.  

 

4.2  O CO MOHOU OBCE ŽÁDAT 

 

 ROP SZ obsahuje 5 prioritních os rozdělujících operační program na logické 

celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí intervence, které 

vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. 

1. Regenerace a rozvoj měst 

Tuto prioritu můţe město Lom vyuţít na obnovu veřejného osvětlení, zeleně a zařízení pro 

volnočasové aktivity, modernizaci a fyzickou obnovu základní školy, modernizaci 

vybavení této školy, modernizaci a rekonstrukce infrastruktury pro poskytování sociální 

péče (např. centra denních sluţeb) apod. 

2 . Integrovaná podpora místního rozvoje 

Tady lze vyuţít financí na výstavbu, rekonstrukci a vybavení objektů občanské 

vybavenosti,  rekonstrukci a výstavbu chodníků, pěších zón, veřejného osvětlení, místních 
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komunikací vč. parkovacích ploch, renovace a zakládání veřejných parků, rekreačních zón, 

rekonstrukce a obnova historických a kulturních památek bez vazby na cestovní ruch, 

rekonstrukce a výstavba dětských hřišť, ploch pro volnočasové aktivity, výstavba, 

rekonstrukce, apod. 

 3 . Dostupnost a dopravní obslužnost 

Z těchto financí by mohlo město Lom zrekonstruovat, zmodernizovat a moţná i vybudovat 

komunikace II. a III. třídy, tratě MHD, informační a odbavovací systémy, propagace a 

medializace veřejné dopravy  apod. 

4. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu 

Tato priorita je zaměřena na obnovu, rozvoj, rekonstrukci a úpravy základní a doprovodné 

infrastruktury pro turistiku (cyklostezky, naučné stezky, lyţařské trasy), revitalizaci 

kulturních památek, výstavba nových ubytovacích či stravovacích kapacit, rozvoj 

informačních systémů a vytvoření regionálních sítí informačních center, která je ve městě 

v současné době aktuální, protoţe se město snaţí přilákat turisty.  

5 . Technická asistence 

Zde jsou uvedeny finance na  řízení programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení 

ROP SZ, výběr projektů, monitoring projektů a programu, zpracování studií a analýz, 

zajištění publicity programu, podpora přípravy a realizace projektů apod. 

 

 

4.2.1 POSTUP MĚSTA PŘI ŽÁDÁNÍ DOTACE 

 

 V první fázi je třeba si zjistit, který operační program by pro získání dotace připadal 

v úvahu. 
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 Projekt musí být v souladu se záměry operačního programu, z něhoţ chceme 

čerpat prostředky. Podrobnosti o cílech OP jsou v programových a prováděcích 

dokumentech vydávaných jednotlivými řídicími orgány, jeţ jsou snadno dostupné na 

příslušných webových stránkách. 

 Obec může žádat o dotaci z ESF až po dokončení a uvedení díla do provozu. 

Výhodnější pro obec je dílo či projekt etatizovat do částí a po skončení kaţdé etapy ţádat o 

další vyplacení dotace.   

 Příklad: 

 Projekty je třeba vţdy alespoň částečně předfinancovat.  Např. město Lom si 

vezme úvěr od banky na vybudování cyklostezky. Znamená to, ţe město bude potřebovat 

na určitou překlenovací dobu (záleţí na typu projektu a typu dotace) finanční objem. Je 

doporučeno mít „v záloze" finanční objem ve výši aţ 100 % nákladů projektu. Vyhneme se 

tak problémům s následnou platební neschopností. Většina bankovních ústavů v ČR je 

s tímto principem obeznámena a jsou připraveni nabídnout odpovídající finanční produkty 

s upravenou úrokovou sazbou a dalšími výhodnějšími podmínkami.  

 Tento projekt tedy bude spadat pod ROP NUTS II Severozápad, Priorita č. 4 - 

Udrţitelný rozvoj cestovního ruchu. Půjčí si na 1. etapu projektu. Dokončí ji a ţádá dotaci. 

Tímto způsobem lze celý projekt zafinancovat z dotací EU. 

 

1. etapa - řízení, studie, projekt, záloha stavební firmě, atd. 

2. etapa - srovnání terénu a úprava terénu, atd. 

3. etapa – dokončení prací, atd. 

  Tento projekt je „bohulibý“ (nelze na něm finančně zbohatnout) a město takto 

může získat zpět až 90% nákladů.  

 Město v tomto případě tolik nevydělá jako v případě prodeje stavebních pozemků. 

Ale zpřístupní  město cyklistům i turistům, kteří se například zastaví, najedí se v místních 
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restauracích, prohlídnou si okolí atd. I tímto způsobem můţe město upoutat pozornost a 

přispět tak ke svému rozvoji. Postup při etapizaci projektu je znázorněn v příloze č. 9. 

 

4.2.2 VÝZVA 

 

 Města, ţádající o dotaci musí sledovat výzvy pro určité priority v operačním 

programu. Ve výzvě je uvedeno vše potřebné, je to stručný popis postupu. Po vyhlášení 

výzvy se tvoří projektová ţádost. 

 

Vymezení způsobilých žadatelů: 

 Kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích  

 Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  

 Dobrovolné svazky obcí podle § 46 a dalších zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

 Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi podle § 23 a dalších 

zákona č. 250/2000Sb 

 Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 

občanů  

 Malé a střední podniky (MSP)  

 Zájmová sdružení právnických osob podle § 20f až § 20i občanského zákoníku 

s tím, že podnikají minimálně dva roky 

 

4.2.3 ŽÁDOST 

 

 Představuje klíčový dokument, který rozhodne o tom, zda snaha města získat 

finance z evropských fondů je úspěšná či nikoli. Průvodcem při její tvorbě jsou příručky 

pro žadatele a další metodické pokyny připravené odpovídajícím operačním programem. 



Bc. Iva Kůstová: Moţnosti obnovy města Lomu 

2010                                                                                                                                                                  40 

 

Zároveň jsou k dispozici konzultace s pracovníky řídicího orgánu či prostředkovatelského 

subjektu, semináře, konference atd.  

 Žádosti musejí být vyplňovány v elektronické podobě. Většina operačních 

programů k tomu vyuţívá internetovou aplikaci BENEFIT, která je přístupná na adrese: 

https://www.eu-zadost.cz.. 

 Žádost musí být doručena osobně v zapečetěné obálce na příslušný územní odbor 

implementace programu a musí obsahovat: 

 2 x tištěnou verzi žádosti (výtisk Benefit7) 

 2 x přílohy žádosti  

 

 Vlastní obálka musí být řádně zalepena, s přelepením spoje samolepkou s 

podpisem, případně i razítkem ţadatele přes spoj a výrazným nápisem „neotvírat“. Na 

obálce musí být připevněn identifikační štítek generovaný spolu s výtiskem ţádosti z 

Benefit7. 

 Současně s ţádostí přinese ţadatel předávací protokol ve 2 pare.  Předávací 

protokol není přiloţen do obálky, ţadatel jej předkládá samostatně. 

 

Přílohy předkládané spolu se žádostí o podporu: 

1. Doklad o právní subjektivitě  - obce - doklad o přidělení IČ  

2. Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele (zda je ţadatel schopen dostát 

svým závazkům a z finančního hlediska udrţet realizaci projektu) 

3. Doklad o prokázání vlastnických vztahů  

4. Posouzení vlivu projektu na životní prostředí - ţadatelé předloţí současně se ţádostí 

vyjádření příslušného orgánu EIA (Environmental Impact Assessment) ve smyslu 

projekt podléhá/nepodléhá posouzení vlivů na ţivotní prostředí (vazba na § 6 a § 7 zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.). 

https://www.eu-zadost.cz/
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Ţadatel dále předloţí společně se ţádostí i stanovisko orgánu ochrany přírody 

z hlediska vlivu projektu na území soustavy Natura 2000, vydané podle § 45h a § 45i 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění). 

5. Územní rozhodnutí  

6. Projektová dokumentace nutná dle stavebního zákona k územnímu rozhodnutí 

7. Podklady pro finanční a ekonomické hodnocení projektu 

8. Doklad o finančním krytí projektu, resp. minimálně prvních dvou etap v případě 

etapizace projektu - v případě projektů krajů, obcí a organizací zřizovaných krajem/obcí 

je pro doloţení finančního krytí projektu nutné a dostačující doloţení usnesení 

zastupitelstva kraje/obce se souhlasem realizace projektu včetně schválení o zajištění 

financování projektu v rámci rozpočtů kraje/obce s uvedením přesné výše finančních 

prostředků. 

Dále existují přílohy, které mohou být požadovány k projektové žádosti, např.: 

 Logický rámec - přehledný materiál popisující krátce záměry projektu, dané do 

souvislosti s konkrétními činnostmi a výstupy jeho aktivit. 

 Studie proveditelnosti - slouţí k posouzení uskutečnitelnosti a ţivotaschopnosti 

projektu. Popisuje finanční stránku všech aktivit a hodnotí efektivitu vynaloţených 

prostředků. Tento dokument je závazný a cíle v něm stanovené budou muset být 

dosaţeny, jinak hrozí odebrání dotace. 

 Analýza nákladů a přínosů (CBA) - Metodika pro vyhodnocení, co pozitivního 

projekt přináší a co si naopak bere jak po finanční stránce, tak po stránce 

společenské.  

 Rozpočet projektu - nezbytný pro kaţdou ţádost o získání prostředků z 

fondů Evropské unie. Jeho význam tkví mimo jiné v tom, ţe se z něj vychází při 

závěrečném vyúčtování. 

  Tento seznam příloh slouţí jen k celkové orientaci, protoţe konkrétní poţadavky si 

určuje kaţdý operační program samostatně. 
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  Výběr subjektů, jimţ bude dotace udělena, probíhá podle hodnotících a 

bodovacích kritérií, která jsou předem veřejně dostupná. Bývají součástí informací pro 

danou výzvu nebo jsou uvedena v programovém dokumentu OP. 

V případě, ţe projekt je úspěšný, bude uzavřena smlouva o financování.   

 

4.2.4 HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTU 

 

 Po uplynutí termínu pro předkládání ţádostí provedou pověření pracovníci 

příslušného oddělení administrace ţádostí otevírání obálek a evidenci ţádostí. Následuje 

proces hodnocení. 

 Proces hodnocení projektů zahrnuje tyto stupně: 

I. stupeň hodnocení – hodnocení formálních náležitostí, hodnocení přijatelnosti 

Pro hodnocení formálních náleţitostí (technické a formální poţadavky dané výzvou) a pro 

hodnocení přijatelnosti (přijatelnost ţadatele, základní zaměření projektů, atp.)  jsou vţdy 

určeni dva pracovníci oddělení administrace ţádostí nezávisle na sobě, aby bylo zajištěno 

dodrţení pravidla „kontroly čtyř očí“. 

II. stupeň hodnocení – věcné hodnocení projektů 

Věcné hodnocení (tj. hodnocení obsahové stránky projektů) je prováděno nezávisle dvěma 

pracovníky oddělení administrace ţádostí s moţností vyuţití doporučujícího hodnocení 

externích hodnotitelů.  

III. stupeň hodnocení – hodnocení rizik 

Hodnocení rizik (analýza rizik) je prováděno po schválení projektů VRR a předchází 

případným kontrolám ex-ante.  
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Úspěšné absolvování hodnotícího procesu, završeného přidělením finančních prostředků 

představuje pouze první etapu ţivota projektu. Náročnější část – realizace projektu, teprve 

bude následovat. 

 

4.2.5 ZMĚNY V PROJEKTU 

 

 Kaţdý projekt při své realizaci přináší potřeby změn.  

 Nepodstatné změny jsou takové, které neovlivní dosaţení cílů projektu a 

měřitelných výstupů projektu. Tyto změny musí ale být pro projekt přínosem. (drobné 

změny v harmonogramu, změna adresy, změna rozpočtu uvnitř kapitol, přesun z kapitoly 

do jiné do 15% atd.) V případě nejasností do jaké kategorie daná změna spadá, je vhodná 

konzultace s řídícím orgánem. 

 Podstatné změny projektu ovlivňují dosaţení cílů projektu.Jejich provedení musí 

být schváleno a podmínkou pro realizaci takové změny je podpis dodatku ke smlouvě. 

 

4.2.6  ÚČETNICTVÍ PROJEKTU, ARCHIVACE DOKUMENTŮ, POJIŠTĚNÍ 

 

 Příjemce pomoci je povinen vést samostatnou analytickou účetní evidenci na 

projekt v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. 

 Příjemci podpory, kteří nevedou účetnictví podle tohoto zákona, jsou povinni vést, 

v případě finanční pomoci ze SF, daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z 

příjmu, v platném znění, rozšířenou o dodatečné poţadavky. 

 Příjemci jsou povinni uchovávat veškeré doklady, které souvisejí s realizací 

projektu a jeho financováním (způsobem dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v 

platném znění) na jednom místě do doby uplynutí 3 let od uzavření operačního programu – 

tj. nejméně do konce roku 2021). Nařízení (ES) 1083/2006. Pokud pro vybrané dokumenty 
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a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší, neţ je lhůta stanovená ve výše citovaném 

článku nařízení, bude postupováno podle předpisů ČR. Lhůta se začíná počítat od 1. ledna 

následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.  

 Při podpisu Smlouvy obdrţí příjemce k tomu určený šanon Složka projektu pro 

příjemce ROP NUTS II Severozápad, kde budou uvedeny veškeré nezbytné dokumenty, 

které je v rámci realizace projektu (a v době jeho udrţitelnosti) povinen uchovávat. 

 Příjemce se podpisem Smlouvy zavazuje veškerý pojistitelný majetek pořízený v 

rámci realizace projektu z dotace z ROP NUTS II Severozápad pojistit. 

 

 4.2.7 UDRŽITELNOST A PUBLICITA 

 

 Z hlediska způsobilosti výdajů můţe být dotace ze strukturálních fondů určená pro 

projekty zachována jen tehdy, pokud v období pěti let od data ukončení projektu nedošlo k 

závaţné změně projektu, která ovlivňuje buď jeho povahu nebo podmínky provádění, nebo 

poskytuje nějaké firmě nebo veřejnému subjektu výhodu a dále za splnění níţe uvedených 

povinností. V případě MSP platí podmínka udrţitelnosti pouze po dobu tří let. 

 Každý projekt, který je podpořen ze strukturálních fondů EU, musí dodržovat 

závazná pravidla publicity, k nimž se příjemce dotace zavázal. Jedná se o jakési 

upozornění na skutečnost, že projekt získal podporu ze zdrojů Evropské unie. 

[4] 

 

4.2.8 MONITOROVÁNÍ VÝSLEDKŮ PROJEKTU, PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁV  

 

 Monitorování je průběžné sledování a sběr dat a informací o projektech. 

Monitorování slouţí jak příjemcům podpory, tak i poskytovateli ke sledování průběhu 
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realizace projektů i k případné včasné identifikaci moţných rizik a zabránění chybám a 

nesrovnalostem ve financování projektů. Příjemce můţe předkládat čtyři typy 

monitorovacích zpráv, které mají stejný formát, liší se pouze v rozsahu poţadovaných 

informací: 

 průběžná monitorovací zpráva 

 etapová monitorovací zpráva 

 závěrečná monitorovací zpráva 

 monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu 

 

4.2.9  PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

 Realizované projekty budou propláceny vždy zpětně za celý projekt či jednotlivé 

etapy projektu. Při předkládání ţádosti o platbu příjemce odůvodní předkládané výdaje a 

doloţí, ţe odpovídají podmínkám realizace projektů obsaţených ve Smlouvě o 

podmínkách poskytnutí dotace. 
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5  ZÁVĚR 

  

  Ve své práci jsem se snažila popsat a řešit problémy města Lomu, který byl 

postižen těžbou hnědého uhlí. Těţba jej zatěţovala v minulosti a následky se objevují 

dodnes. Jejich náprava je finančně velmi nákladná a tak město musí hledat vhodné 

zdroje ke  zvýšení svých příjmů. 

 Město Lom se i přes svůj těţký počáteční osud, kdy mělo být i z části zbouráno 

vzpamatovalo a začalo znovu ţít, jak je uvedeno v kapitole č. 2 Charakteristiky města 

Lomu. 

 V kapitole č. 3 Analýze financování je popsáno financování města Lomu, jeho 

rozpočet a především příjmy města. Dále je zde předloţeno využití možnosti čerpat z 

vládních financí v programu na odstraňování ekologických škod a zlepšit tím tak 

ţivotní prostředí města i kvalitu bydlení a vzhledu okolí. Díky Fondu ekologických škod 

můţe město  zhodnotit své pozemky. 

 15 ekomiliard pomohlo rozvoji města. Je to jakási kompenzace za újmy 

způsobené městu při těţbě hnědého uhlí. Ale pokud nenastane nějaká změna, bude konec 

revitalizace území. Jelikoţ akce, které jsou uvedené v 3. Prioritě koncepce řešení 

ekologických škod (u těchto projektů není realizace nezbytná a nebudou financovány z 15 

mld.)  jsou poslední a finance na tyto projekty jsou jiţ vyčerpány.  

 V kapitole č. 4 jsou popsány další možností zvýšení příjmů obce - dotace z EU. 

Jejich čerpání není jednoduchou záleţitostí. Lze vyuţít sluţeb firem, které se touto 

problematikou zabývají nebo při troše snahy (například proškolením zaměstnanců) můţe 

město i touto cestou obnovit či zlepšit nejen svůj vzhled, ale i podmínky pro bydlení a 

kulturní vyţití. 

 V současné době záleţí na zastupitelích města, zda se rozhodnou využít 

navrhované čerpání dotací z EU  (proškolí své zaměstnance nebo vyuţijí některé z firem 

nabízející tyto sluţby) a nebo budou projekty na obnovu hradit z rozpočtu města 

Lomu či hledat v jiných zdrojích (jiných dotačních titulech).
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