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Závěrečná ustanovení
Název programu
Program města Nový Jičín na podporu životního prostředí pro rok 2021 – dotace ex post

Podprogramy:
A. Podpora vybudování malých domovních čistíren odpadních vod ve městě Nový Jičín,
B. Podpora využití zachycené dešťové vody ve městě Nový Jičín.

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace
Vyhlašovatelem Programu města Nový Jičín na podporu životního prostředí pro rok 2021 –
dotace ex post (dále také program) a poskytovatelem dotace je město Nový Jičín, Masarykovo
nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, IČO 00298212 (dále také město).

III. Úvodní ustanovení

-

Poskytování dotací z Programu města Nový Jičín na podporu životního prostředí pro rok 2021
– dotace ex post se realizuje v souladu s následujícími právními normami:
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
(zákon o finanční kontrole), v platném znění,
zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění,
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
a související předpisy,
zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění,
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Dále se poskytování těchto dotací řídí směrnicí č. 5/2021 Poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín schválenou usnesením zastupitelstva města
č. 351/16Z/2021 ze dne 14.06.2021.
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IV. Cíl programu (účelové určení)
Společným hlavním cílem a účelem dotací z Programu města Nový Jičín na podporu životního
prostředí pro rok 2021 – dotace ex post je zlepšení stavu životního prostředí se zaměřením na
ochranu vod a na snížení povrchového odtoku dešťové vody a zvýšení jejího zadržování na
území města Nový Jičín a jeho částech.

A. Podpora vybudování malých domovních čistíren odpadních vod ve městě
Nový Jičín
1. Cílem dotačního podprogramu je finančně podpořit a motivovat vlastníky budov (určených
k trvalému bydlení) ve městě Nový Jičín ke zlepšení stavu životního prostředí, za účelem
ochrany vod, prostřednictvím uvedení způsobu likvidace odpadních vod splaškového
charakteru do souladu s platnou právní úpravou.
2. Předmětem podpory jsou projekty, kterými byla provedena a dokončena realizace ve spojení
s vybudováním malých domovních čistíren odpadních vod ve městě Nový Jičín, kde není
zajištěna likvidace odpadních vod splaškového charakteru centrálním čištěním (zejména části
města Nový Jičín - Bludovice a Straník), nebo kde je zajištěna likvidace odpadních vod
centrálním čištěním, ale z technických a ekonomických důvodů se není možné na centrální
čištění napojit (odlehlé části města Nový Jičín).

B. Podpora využití zachycené dešťové vody ve městě Nový Jičín
1. Cílem dotačního podprogramu je finančně podpořit a motivovat vlastníky budov (určených
k trvalému bydlení) v části města Nový Jičín ke zlepšení stavu životního prostředí,
prostřednictvím snížení povrchového odtoku dešťové vody a zvýšení jejího zadržování na
území města Nový Jičín, snížení spotřeby pitné vody a snížení prašnosti.
2. Předmětem podpory jsou projekty, kterými byla provedena a dokončena realizace ve spojení
s pořízením a instalaci nádrže na zachytávání dešťové vody na území města Nový Jičín.

V. Vymezení okruhu žadatelů
1. Tento dotační program je určen pro fyzické osoby, které vlastní budovy (určené k trvalému
bydlení) na území města Nový Jičín a jeho částech.
2. U podprogramu Podpora vybudování malých domovních čistíren odpadních vod ve městě
Nový Jičín může být žadatelem pouze fyzická osoba, která je vlastníkem budovy ve městě
Nový Jičín, ve které byla vybudována malá domovní čistírna odpadních vod.
3. U podprogramu Podpora využití zachycené dešťové vody ve městě Nový Jičín, může být
žadatelem pouze fyzická osoba, která je vlastníkem budovy (určené k trvalému bydlení)
ve městě Nový Jičín a pozemku (pozemcích), které přímo sousedí s rodinným domem (nebo
navazuje na toto vlastnictví) a tento pozemek, na kterém byla provedena instalace nádrže na
zachytávání dešťové vody, musí být rovněž ve vlastnictví žadatele.
4. Žadatelé o poskytnutí dotace musí mít vyrovnány veškeré finanční a jiné závazky vůči městu
Nový Jičín. Tuto skutečnost doloží písemným čestným prohlášením.
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VI. Všeobecné podmínky pro poskytování dotací
1.

Dotace se poskytuje na základě uzavřené písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
v souladu s rozhodnutím zastupitelstva města. Smlouva, jejíž vzor je přílohou č. 3 a 6 tohoto
programu, obsahuje také podmínky pro udržitelnost projektu včetně sankcí.

2.

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Poskytnutí dotace nezakládá jejímu příjemci nárok
na další dotace z rozpočtu města Nový Jičín na realizaci projektů v následujícím období.

3.

Poskytnutá dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, v platném znění, veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení
tohoto zákona.

4.

Výše jednotlivých dotací je závislá na schváleném rozpočtu Programu města Nový Jičín na
podporu životního prostředí pro rok 2021 – dotace ex post a jeho podprogramech.

5.

Objem finančních prostředků pro program pro rok 2021 byl stanoven ve výši 300.000,00 Kč.

6.

Celková výše dotace z programu se bude odvíjet od dosaženého bodového hodnocení
dle stanovených kritérií pro hodnocení žádosti uvedených v příloze č. 2 a 5 a bude omezena
maximální částkou.

7.

Dotace bude poskytnuta těm žadatelům, kteří nejpozději ve lhůtě 18 měsíců od uvedení
zařízení vymezeného v podprogramech do trvalého provozu podají žádost o poskytnutí
dotace. V případě, že zařízení bude příslušenstvím novostavby, počíná běžet tato lhůta od
účinnosti dokladu o povolení k užívání stavby.

8.

Bližší podmínky pro poskytování dotací z programu jsou uvedeny ve specifických podmínkách
podprogramů.

Specifické podmínky pro poskytování dotací v jednotlivých podprogramech

VII.

A. Podpora vybudování malých domovních čistíren odpadních vod ve městě Nový
Jičín
1. Objem finančních prostředků pro tento podprogram je stanoven pro rok 2021 ve výši
150.000,00 Kč.
2. Dotace se poskytuje na výdaje spojené se stavbou malé domovní čistírny odpadních vod (dále
také „ČOV“) vybudované pro budovy určené k trvalému bydlení, nacházející se na území části
města Nový Jičín, kde není zajištěna likvidace odpadních vod splaškového charakteru
centrálním čištěním, nebo kde je zajištěna likvidace odpadních vod splaškového charakteru
centrálním čištěním, ale z technických a ekonomických důvodů se není možné na centrální
čištění napojit.
3. Podmínkou pro poskytnutí dotace je vybudování malé domovní ČOV a její uvedení do trvalého
provozu (dále též projekt).
4. Předmětem dotace jsou následující typy zařízení, kterými se pro účely tohoto podprogramu
rozumí:
a) balená domovní čistírna (typová nádrž včetně technologie - od výrobců ČOV),
b) náhrada dosavadního nedostatečného čištění odpadních vod zařízením, které je
v souladu s platnou právní úpravou1 (např. tříkomorový septik doplněný o další stupeň,
popřípadě o další stupně čištění jako je, např. zemní filtr, biofiltr, kořenový stupeň čištění).
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Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění a související předpisy.
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5. Předmětem dotace není bezodtoká jímka (žumpa) sloužící k akumulaci odpadních vod
splaškového charakteru s následným vývozem.
6. Minimální výše poskytnuté dotace je 1.000,00 Kč.
7. Maximální výše poskytnuté dotace je 50 % uznatelných výdajů, nejvýše však 40.000,00 Kč.
8. Za uznatelné výdaje pro získání dotace jsou považovány výdaje, které byly vynaloženy
v souladu s podmínkami vyhlášeného programu, a to materiálové výdaje spojené s nákupem
technologie ČOV (výrobky pro stavby ČOV) uvedené v podprogramu včetně dopravy, výdaje
na stavební a zemní práce související s realizací projektu a výdaje na projektovou
dokumentaci. Veškeré výdaje musí být vynaloženy v přímé souvislosti s vybudováním ČOV.
Všechny ostatní výdaje jsou neuznatelné.
9. Za neuznatelné výdaje jsou považovány výdaje spojené s vypracováním a předložením
žádosti o dotaci.
10. Pokud bude na vybudování ČOV čerpána dotace ještě z jiných zdrojů (kraj, SFŽP, apod.),
nesmí souhrn podpory přesáhnout výši celkových nákladů na realizaci projektu.
11. Žádost o dotaci na jednu ČOV může podat také více žadatelů společně, a to v případě, kdy
ČOV bude sloužit pro likvidaci odpadních vod z více budov (např. dvou rodinných domů) nebo
bytových jednotek.

B. Podpora využití zachycené dešťové vody ve městě Nový Jičín
1. Objem finančních prostředků pro tento podprogram je stanoven pro rok 2021 ve výši
150.000,00 Kč.
2. Dotace se poskytuje na výdaje spojené s instalací nádrže na zachytávání dešťové vody pro
budovy určené k trvalému bydlení a nacházející se na území města Nový Jičín.
3. Podmínkou pro poskytnutí dotace je nová instalace či náhrada dosavadního způsobu
zachytávání dešťové vody a jeho uvedení do trvalého provozu (dále též projekt).
4. Předmětem dotace jsou následující typy zařízení, kterými se pro účely tohoto podprogramu
rozumí:
a) nadzemní nádrž – minimální objem 300 litrů
b) podzemní nádrž – minimální objem 2000 litrů
5. Minimální výše dotace je 1.000,00 Kč.
6. Maximální výše dotace je 50 % uznatelných výdajů, nejvýše však
a) nadzemní nádrž – 10.000 Kč
b) podzemní nádrž – 50.000 Kč
7. Za uznatelné výdaje pro získání dotace jsou považovány výdaje, které byly vynaloženy
v souladu s podmínkami vyhlášeného programu, a to materiálové výdaje spojené s nákupem
zařízení uvedeného v podprogramu, výdaje na stavební a výkopové práce související
s realizací projektu. Veškeré výdaje musí být vynaloženy v přímé souvislosti s realizací
projektu. Všechny ostatní výdaje jsou neuznatelné.
8. Za neuznatelné výdaje jsou považovány výdaje spojené s vypracováním a předložením
žádosti o dotaci.
9. Pokud bude na instalaci zařízení pro zachytávání dešťové vody čerpána dotace ještě z jiných
zdrojů (kraj, SFŽP apod.), nesmí souhrn podpory přesáhnout výši celkových nákladů na
realizaci projektu.
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10. Žádost o dotaci na instalaci jednoho zařízení pro zachytávání dešťové vody může podat také
více žadatelů společně a to v případě, kdy zařízení bude sloužit pro více budov nebo bytových
jednotek.

VIII.

Podání žádosti o dotaci

1. Dotaci lze poskytnout pouze na základě řádně podané žádosti. Za řádně podanou žádost se
považuje ve všech bodech vyplněná žádost:
a) podaná v souladu s vyhlášeným programem, případně podprogramem,
b) podaná žadatelem vymezeným v programu, případně podprogramu,
c) podaná písemně ve stanovené lhůtě (žádost je podaná včas, je-li doručena na podatelnu
Městského úřadu Nový Jičín poslední den lhůty pro podání žádosti),
d) na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 1 a 4 tohoto programu a se všemi povinnými
přílohami dle jednotlivých podprogramů uvedených v žádosti.
Adresa pro zaslání písemné žádosti: Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový
Jičín
Adresa pro osobní podání písemné žádosti: Město Nový Jičín, Divadelní 1, 741 01 Nový Jičín.
2. Žadatel o dotaci z rozpočtu města zcela odpovídá za pravdivost údajů uvedených v žádosti.
3. Lhůta pro podání žádosti: od 1. 8. 2021 do 30. 9. 2021 (nejpozději ve lhůtě 18 měsíců
od uvedení zařízení vymezeného v podprogramu do trvalého provozu, v případě, že zařízení
bude příslušenstvím novostavby, počíná běžet tato lhůta od účinnosti dokladu o povolení
k užívání stavby).
4. Pokud bude žádost vykazovat nedostatky, vyzve administrátor programu žadatele k jejich
odstranění ve lhůtě stanovené administrátorem.
5. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují po dobu 10 let a žadatelům se
nevracejí.

IX. Administrátor programu - kontaktní osoby
Administrátorem tohoto programu je Odbor životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín.
Kontaktní osoby:
Ing. Marek Blahuš, tel. 556 768 202, email: marek.blahus@novyjicin.cz
Mgr. Kateřina Kuželová, tel. 556 768 261, email: katerina.kuzelova@novyjicin.cz

X. Vyhodnocování a rozhodování o žádosti
1. Administrátor posoudí, zda žádost splnila věcné a formální náležitosti.
V případě:

nesplnění všeobecných nebo specifických podmínek pro poskytnutí dotace, nebo

zjištění nepravdivých údajů uvedených v žádosti, nebo

zjištění formálních nedostatků, které nebyly ani přes písemnou výzvu odstraněny,
bude žádost po projednání v Komisi životního prostředí a radě města předložena
zastupitelstvu města s nedoporučujícím stanoviskem pro rozhodnutí o žádosti.
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2. Řádně podané žádosti budou posuzovány po obsahové stránce Komisí životního prostředí dle
stanovených kritérií pro hodnocení žádosti. Kritéria pro hodnocení žádosti o dotaci jsou
stanovena v příloze č. 2 a 5 tohoto programu.
3. Zápis z jednání Komise životního prostředí společně s návrhem na rozdělení dotací
jednotlivým žadatelům je projednán v radě města a s jejím doporučením předložen
zastupitelstvu města k rozhodnutí.
4. Zastupitelstvo města rozhodne o poskytnutí dotace žadateli, její výši a účelu a o neposkytnutí
dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do konce roku 2021.
5. Rozhodnutí o žádostech o poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejněno na úřední desce a internetových
stránkách města.

XI. Seznam příloh programu
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6

Žádost o poskytnutí dotace – Podpora vybudování malých domovních čistíren
odpadních vod ve městě Nový Jičín
Kritéria pro hodnocení žádosti - Podpora vybudování malých domovních čistíren
odpadních vod ve městě Nový Jičín
Vzor veřejnoprávní smlouvy - Podpora vybudování malých domovních čistíren
odpadních vod ve městě Nový Jičín
Žádost o poskytnutí dotace – Podpora využití zachycené dešťové vody ve městě
Nový Jičín
Kritéria pro hodnocení žádosti – Podpora využití zachycené dešťové vody ve městě
Nový Jičín
Vzor veřejnoprávní smlouvy - Podpora využití zachycené dešťové vody ve městě
Nový Jičín

XII. Závěrečná ustanovení
Tento program byl schválen usnesením Zastupitelstva města č. 352/16Z/2021 ze dne
14.06.2021 a vyhlašuje se (nabývá účinnosti) zveřejněním na úřední desce města Nový Jičín
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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