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Příloha č. 11: Kontrolní list povinných a nepovinných příloh Fiche 3 

 

Kontrolní povinných a nepovinných příloh Fiche 3 

 

Č. Povinné přílohy  Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER. 

1. Odpovídající správní akt stavebního úřadu, na jehož základě lze 

projekt/část projektu realizovat – prostá kopie 

(Relevantní pouze v případě, že projekt/ část projektu podléhá řízení 

stavebního úřadu) 

Souhlasí s identifikací projektu?   

Platný ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS?  

Pravomocný (účinné v případě veřejnoprávní 
smlouvy) ke dni předložení přílohy na MAS?  

 

Vydaný příslušným stavebním úřadem?   

2. Projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
příslušnými prováděcími předpisy – prostá kopie (lze předložit v 
listinné podobě). 
(Relevantní pouze v případě, že projekt/ část projektu podléhá řízení 
stavebního úřadu) 

Souhlasí projektová dokumentace s identifikací 
projektu?  

 

Přísluší projektová dokumentace k dodanému 
povolení stavebního úřadu?  
Je projektová dokumentace ověřena příslušným 
stavebním úřadem?  
 

 

3. Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím 

měřítku – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě). 

(Nerelevantní v případě nákupu strojů a vybavení a/ nebo v případě, 

že je přílohou žádosti o dotaci stavebním úřadem ověřená projektová 

dokumentace) 

Jsou uvedeny rozměry stavby/technologie? 
 
 

 

Je půdorys stavby/ půdorys dispozice 
technologie dostatečně názorný?  

 

4. Katastrální mapa – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě). 

(Nerelevantní v případě mobilních strojů) 

Souhlasí s identifikací projektu?  

Je vyznačena lokalizace předmětu projektu?  

Jedná se o katastrální mapu?  

Jsou patrná čísla pozemků?  

Jsou patrné hranice pozemků?  

Je uveden název katastrálního území?  

Je uvedeno měřítko mapy?   

5. Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, 

malých a středních podniků podle velikosti (dále jen 

„Prohlášení“) dle Přílohy 5 Pravidel. 

(Relevantní v případě, že žadatel uplatňuje nárok na vyšší míru 

dotace (kromě oblastí LFA) nebo se jedná o žadatele, který musí pro 

splnění definice spadat do určité kategorie podniku podle velikosti 

nebo žádá v režimu de minimis) 

Souhlasí Prohlášení s identifikací žadatele?  

 

 

Souhlasí kategorie podniku se zařazením 

žadatele uvedeném v Žádosti o dotaci?  

 

 

Jedná se o Prohlášení dle závazného vzoru?  
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6. Znalecký posudek – prostá kopie. 

(Relevantní pouze v případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze 

kterého je stanovena dotace)  

Souhlasí znalecký posudek s identifikací 
nemovitosti?  

 

Není znalecký posudek starší více než 6 měsíců 
před podáním Žádosti o dotaci na MAS?  

 

Je posudek vyhotoven dle zákona č. 151/1997 
Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších 
předpisů?  

 

Nepřevyšuje výše výdaje na nemovitost v Žádosti 
o dotaci cenu uvedenou ve znaleckém posudku? 

 

 

Č. Nepovinné přílohy  Kontrola  
ANO/ NE/ 

NER. 

1. Memorandum o spolupráci – prostá kopie 

(Relevantní pouze v případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění 

za splnění kritéria „Počet navázaných partnerství v regionu.“) 

Jedná se o memorandum o spolupráci dle vzoru 

přílohy výzvy?  

 

2. Potvrzení o souladu projektu s cílem strategického dokumentu 

obce – prostá kopie.  

(Relevantní pouze v případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění 

za splnění kritéria „Soulad se strategickým dokumentem obce.“) 

Jedná se o potvrzení dle vzoru přílohy výzvy?   

3. Zápis z veřejného projednání – prostá kopie.  

(Relevantní pouze v případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění 

za splnění kritéria „Zapojení veřejnosti při přípravě projektu.“) 

Jedná se o zápis z veřejného projednání dle vzoru 

přílohy výzvy?   

 

4. Prezenční listina z veřejného projednání – prostá kopie. 

(Relevantní pouze v případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění 

za splnění kritéria „Zapojení veřejnosti při přípravě projektu.“) 

Jedná se o prezenční listinu dle vzoru přílohy 

výzvy? 

 

 


