
Dodatek č.1 
 

  P R O G R A M   
 

poskytování dotací a finanční návratné výpomoci z rozpočtu města Bohumín na 
financování  výstavby nově zřizovaných zařízení pro likvidaci odpadních vod v souladu se 

zákonem pro rok 2019 (dále jen „Program“) 
___________________________________________________________________________ 

 
I. 

Předmět dodatku 
 

Tento dodatek mění Program poskytování dotací a finanční návratné výpomoci z rozpočtu města 
Bohumín na financování  výstavby nově zřizovaných zařízení pro likvidaci odpadních vod 
v souladu se zákonem pro rok 2019, který byl schválen usnesením zastupitelstva města 
Bohumína č. 38/4 ze dne 18. 2. 2019 takto:  

Článek č. III. Druhy dotací a finanční návratné výpomoci zní nově: 

Dotace dle těchto pravidel se vztahuje na: 

a) Vlastní výstavbu ČOV s napojením na hlavní kanalizační řad, který není ukončený 
čistírnou odpadních vod anebo na výstavbu ČOV se zaústěním přímo do vodního toku 
nebo do podzemních vod tam, kde se kanalizační řad nenachází, a to pouze na výstavbu 
ČOV v oblastech, kde se v horizontu tří let neplánuje nová výstavba gravitační nebo 
tlakové kanalizace a za podmínek kladného stanoviska vodoprávního úřadu odboru 
životního prostředí a služeb MěÚ v Bohumíně.   

b) Vlastní výstavbu DČS s napojením na hlavní tlakový kanalizační řad ukončený městskou 
ČOV anebo na výstavbu DČS s vybudováním uklidňující kanalizační šachtice a s 
napojením na gravitační kanalizační řad ukončený městskou ČOV. 

c) Vlastní výstavbu revizní kanalizační šachtice s napojením na gravitační kanalizační 
řad. 

d) Vlastní výstavbu biologického septiku s filtrem s napojením na hlavní kanalizační řad, 
který není ukončený čistírnou odpadních vod anebo na výstavbu biologického septiku 
s filtrem se zaústěním přímo do vodního toku nebo do podzemních vod. 

 
Výpomoc dle těchto pravidel se vztahuje na: 

a) Vlastní výstavbu ČOV  
b) Vlastní výstavbu DČS  
c) Vlastní výstavbu revizní kanalizační šachtice 
d) Vlastní výstavbu biologického septiku s filtrem 
e) Kanalizační přípojku z RD do městem vybudované kanalizační revizní šachtice 
f) Kanalizační a elektro přípojku z RD do městem vybudované DČS 

 

Článek IV. Výše dotace a finanční návratné výpomoci zní nově: 

Výše dotace: 
Město Bohumín poskytne dotaci na základě doložených skutečných nákladů a dokladů ke stavbě, 
a to do  maximální výše 50 tis. Kč s ohledem na skutečně vynaložené náklady. 
 
Výše výpomoci: 

a) Na vlastní výstavbu ČOV do výše rozpočtovaných nákladů, maximálně do 50 tis. Kč. 
b) Na výstavbu DČS do výše rozpočtovaných nákladů, maximálně do výše 50 tis. Kč. 
c) Na výstavbu revizní kanalizační stanice maximálně do výše 10 tis. Kč. 
d) Na výstavbu biologického septiku s filtrem, maximálně do výše 50 tis. Kč. 



e) Dle délky kanalizační přípojky, paušální částka za běžný metr je stanovena ve výši 
2.000 Kč.  

f) Dle délky přepojení kanalizační přípojky z RD do DČS, za běžný metr je stanovena 
paušální částka ve výši 2.000 Kč, u elektro přípojky bude výše výpomoci stanovena 
paušálně  ve výši 5.000 Kč.  

 
Výsledná částka pro výpočet výše poskytované výpomoci bude zaokrouhlena na celé tisíce Kč 
směrem nahoru. 
Maximální výše výpomoci činí 50 tis. Kč.  
Doba splatnosti výpomoci je nejdéle 18 měsíců od podpisu smlouvy o poskytnutí výpomoci. 
Pokud bude poskytnuta žadateli dotace a zároveň byla žadateli poskytnuta výpomoc, bude 
poskytnutá dotace započtena na nesplacenou část výpomoci. 
 
Dotaci a výpomoc lze poskytnout k jednomu rodinnému domu pouze jednou. Dotace ani výpomoc 
nebude opět poskytnuta ani v případě opakované rekonstrukce domu nebo opakované 
rekonstrukce zařízení pro likvidaci odpadních vod. 

 

Článek V. v bodě 1. Žadatelé o dotaci a finanční návratné výpomoci zní nově: 

1. Dotaci a výpomoc může získat pouze fyzická osoba s trvalým bydlištěm v Bohumíně, která 
vlastní  rodinný dům na území města Bohumína. Současně je požadováno, aby vlastník měl trvalé 
bydliště v Bohumíně jak v době podání žádosti o dotaci a výpomoc, tak v době uvedení nové 
kanalizace do provozu.  
Je-li dům ve spoluvlastnictví (včetně společného jmění manželů), bude vyžadován písemný 
souhlas spoluvlastníka. Vyžadován bude rovněž souhlas vlastníka pozemku, je-li odlišný 
od vlastníka domu. 
Dotaci poskytne město žadateli, který doloží k žádosti protokol o závěrečné prohlídce stavby 
stavebního nebo vodoprávního úřadu, který byl vystaven po datu 18. 2. 2019 (datum schválení 
Programu zastupitelstvem města).  
Výpomoc může získat žadatel, který nemá s vlastníkem nebo s provozovatelem kanalizačního 
řadu uzavřenou smlouvu o odvádění odpadních vod kanalizací. 

Článek VI. v bodě 3. Náležitosti žádosti zní nově: 

Žadatel je povinen: 

 k žádosti o dotaci doložit např.: 
a) daňový doklad o koupi ČOV, biologického septiku s filtrem nebo DČS s čerpadlem 
b) fakturu o provedené práci, na kterou se dotace vztahuje (z faktury musí být zřejmé 

stavební práce, které se týkají žádosti o dotaci) 
c) daňový doklad revize elektrického zařízení  
d) daňový doklad zpracované projektové dokumentace  
e) daňový doklad k použitému materiálu pro napojení na kanalizační řad 
f) kopii stavebního povolení, ohlášení stavby 
g) kopii územního souhlasu 
h) kopii protokolu o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby příslušným orgánem 

(vodoprávní úřad) 
i) kopii aktuálně uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací s vlastníkem nebo 

s provozovatelem kanalizační řadu (nesmí být uzavřená před zahájením realizace 
napojení na kanalizaci) 

j) fotodokumentace 
k) písemný souhlas spoluvlastníka 
l) písemný souhlas vlastníka pozemku (pokud se liší od vlastníka nemovitosti) 

 

 k žádosti o výpomoc doložit: 
a) zpracovanou projektovou dokumentaci kanalizační a elektro přípojky 



b) kopii stavebního povolení, ohlášení stavby nebo územního souhlasu 
c) rozpočet nákladů pro výstavbu ČOV, biologického septiku s filtrem a DČS  

 
II. 

Účinnost dodatku 
 
Tento dodatek č. 1 Programu byl schválen usnesením zastupitelstva města Bohumína č. 56/5 ze 
dne 8. 04. 2019 a nabývá účinnosti dnem 9. 04. 2019. 


