
PROGRAM

poskytování dotací a finanční návratné výpomoci z rozpočtu města Bohumína na
financování výstavby nově zřizovanýchzaŕizeni pro likvidaci odpadních vod pro rok 2020

t.

DÜVoD, Úcrl DoTAcĺ A FINANčľĺ ľÁvnłTNÉ VŕPoMocI

1' Město Bohumín patřĺ k oblastem, které mají na územĺ města vybudované kanalizační sítě
ukončené nebo neukončené öistĺrnou odpadních vod (dále jen cov). V rámci zkvalitnění
Životního prostředí má program dotací a finaněních návratných výpomocí (dále jen výpomoc)
podpořit viastníky rodinnýclr domů (dále RD), kteří mají zájem likvidovat odpadní vody v souladu
se zákonem.
2. Poskytování dotacĺ a výpomocí se realizuje v souladu s následujícími právními normami: zákon
č,. 128t2ooo sb., o obcícń, zákon Ö' 89t2012 Sb., oběanský zákonĺk, zákon ć' 32012001 Sb., o

finančníkontrole azákon č,' 25oĺ2ooo Sb., o rozpoětových pravidlech územních rozpočtů.
3. Na poskytnutí dotace a výpomoci není právní nárok, poskytnutĺ dotace a výpomocije závislé na

finančnĺch moŽnostech města. Dotace jsou účelové a podléhajĺ vyúčtovánĺ.
4' Celková výše tohoto programu je limitována objemem finančnĺch prostředků, které jsou

vyčleněny ve schváleném rozpočtu města Bohumín, a V roce 2020 bude pro tento program

výetencná předpokládaná částka 500 tis. Kč. V přĺpadě vyššího zájmu o program bude
v zastupitelstvu města projednána moŽnost navýšenĺ rozpočtu.
5. Program bude zveřejněn na úřední desce města Bohumĺna od 16. 12'2019 po dobu minimálně
30 kalendářních dnů před zahájením přĺjmu Žádostĺ'

il.

VYMEZENí po.lmÜ

1' Dotací z rozpoćtu města se rozumĺ nevratný finanční přĺspěvek, podléhající vyúötovánĺ
vmaximální výši 50 tis. Kč. Výpomocí zrozpoötu města se rozumí návratný finanční příspěvek
v maximální výši 50 tis. Kč poskytnutý Žadatelům za podmínek dále uvedených v tomto programu.

2. Żadatelem se rozumĺ subjekt, který v souladu s tímto programem o dotaci nebo výpomoc
poŽádá'

3' oprávněným Žadatelem se rozumí Žadatel, který splňuje všechny podmÍnky stanovené tímto
programem.

4. Příjemcem dotace nebo výpomoci se rozumí Žadatel, kterému bylo rozhodnutím rady města
schváleno poskytnutí dotace nebo výpomoci.

5. Defĺnice pojmu RD pro potřeby dotace vycházÍ z $ 2 písm' A) bod 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o
obecných poŽadavcích na vyuŽĺvání území, ve znění pozdějších předpisů, kde za,,rodinný dům

se rozumí stavba pro bydlení, ve které více neŽ polovina podlahové plochy odpovídá poŽadavkům

na trvale rodinné bydlení a je k tomu účelu určena, v níŽ jsou nejvýše tři samostatné byty a má

nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaŽí a podkroví".

6. ostatnĺ stavby určené např. pro rodinnou rekreaci nebo pro krátkodobé ubytování (hotel,

penzion apod.) a bytové domy se pro úÖely dotace za rodinný dům nepovaŽují, a to ani v případě,

že zde máŽadatel trvalé bydliště.

7. Domovní öerpací stanicí (dále DčS) se rozumi zaŕízeni (stavebnĺ a technologická část)
k přečerpávání odpadních vod do kanalizaóního řadu.



s. Čistiekou odpadních vod (čoĐ se rozumí domovní Čov pro jeden nebo i více rodinných
domů.

9. Vlastní výstavbou se rozumí oprávněným Žadatelem projekčně a stavebně připravená a na
vlastní náklady realizovaná výstavba nově zřizovaného zařizení pro likvidaci odpadních vod
v souladu se zákonem.

il1.

DRUHY DoTAcĺA FINANčľĺĺ ľÁvnłTNÉ VŕPoMocl
í' Dotace dle těchto pravidel se vztahuje na:

a) Vlastní výstavbu GoV s napojením na hlavní kanalizační řad, kteryi není ukončený
čistírnou odpadních vod anebo na výstavbu Čov se zaústěním přĺmo do vodního tokű
nebo do podzemních vod tam, kde se kanalizaöní řad nenachází, a to pouze na výstavbu
CoV v oblastech, kde se v horĺzontu tří let neplánuje nová výstavba gravitační nebo
tlakové kanalizace a za podmínek kladného stanoviska vodoprávního úřadu odboru
Životního prostředía sluŽeb MěÚ v Bohumíně.

b) Vlastnĺ výstavbu očs s napojením na hlavní tlakový kanalizační řad ukonöený městskou
CoV anebo na výstavbu oČS s vybudováním uklidňujícĺ kanalizaění šaôhtĺce a s
napojením na gravitačnĺ kanalizačnĺ řad ukončený městskou CoV

c) Vlastní výstavbu revizní kanallzační šachtice s napojením na gravitační kanalizační řad
d) Vlastní výstavbu biologického septiku s filtrem s napojením na hlavní kanalizační řad,

ktený není ukončený čistírnou odpadnĺch vod anebo na výstavbu biologĺckého septiku
s filtrem se zaústěním přímo do vodního toku nebo do podzemních vod'

2. Výpomoc dle těchto pravidel se vztahuje na:
a) Vlastnívýstavbu CoV
b) Vlastnívýstavbu DČS
c) Vlastní výstavbu revizní kanalizaöní šachtice
d) Vlastní výstavbu biologĺckého septiku s filtrem
e) Kanalizační přípojku z RD do městem vybudované kanalizační revizní šachtice
Đ Kanalizační a elektro přípojku z RD do městem vybudované DcS

tv.
rľŕŠe DoTAcE A FlNANcľí ruÁvnnTNÉ \ľŕPouocl

Výše dotace:
Město Bohumín poskytne dotaci na základě doloŽených skuteěných nákladů a dokladů ke stavbě,
a to do maximální výše 50 tis. Kč u vlastní výstavby dle bodů lll.1.a), b), d) a do maximální výše
10 tis. Kč u bodu lll.1 .c) s ohledem na skutečně vynaloŽené náklady.

Výše výpomoci:
a) Na vlastnívýstavbu cov oo 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 kanalizačnístanice maximálně do výše 10 tis. Kč.
d) Na výstavbu bĺologĺckého septiku s filtrem, maximáĺně do výše 50 tis. Kč.
e) Dle délky kanalizační přípojky, paušální částka za běŽný metr je stanovena ve výši

2'000 Kč'
Đ Dle délky přepojení kanalizační přípojky z RD do DČS, za běžný metr je stanovena

paušální částka ve výši 2.000 Kč, u elektro přĺpojky 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.

Maximálnívýše výpomoci činí 50 tis. Kč.
Doba splatnostivýpomocije nejdéle 18 měsíců od podpisu smlouvy o poskytnutĺvýpomoci.
Pokud bude poskytnuta Žadateli dotace a zároveř'l byla Žadateli poskytnuta výpomoc, bude
poskytnutá dotace započtena na nesplacenou öást výpomoci.

Dotaci a výpomoc lze poskytnout k jednomu rodinnému domu pouze jednou' Dotace anĺ výpomoc
nebude opět poskytnuta ani v případě opakované rekonstrukce domu nebo opakované
rekonstrukce zařízeni pro likvidaci odpadnĺch vod.

V.

ŽnonľelÉ o oorłcl A FlNANcľĺ ruÁvnATNÉ výpoľlocl

1. Dotaci a výpomoc můŽe získat pouze fyzická osoba s trvalým bydlištěm v Bohumĺně, která
vlastnĺ 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 uvedenĺ nové
kanalizace do provozu.
Je-li dům ve spoluvlastnictví (včetně společného jmění manŽelů), bude vyŽadován písemný
souhlas spoluvlastnÍka. VyŽadován bude rovněŽ souhlas vlastnĺka pozemku, je-li odlišný
od vlastníka domu.
Dotaci poskytne město Žadateli, který doloŽí k Žádosti protokol o závěrečné prohlídce stavby
stavebnĺho, vodoprávního Úřadu nebo majetkového odboru' kteý by| vystaven po datu
18.2,2019 (datum schválení Programu zastupitelstvem města pro rok 2019).
Výpomoc můŽe získat Žadatel, který nemá s vlastníkem nebo s provozovatelem kanalizačního
řadu uzavřenou smlouvu o odvádění odpadnĺch vod kanalizací.

2. Dotacĺ a výpomoc je moŽno poskytnout, pokud v době podánĺ Žádosti o dotaci a výpomoc
Žadatel nemá vůči městu Bohumín Žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti. Práva vlastníka
nakládat s rodinným domem nesmí být omezeno soudcovským zástavním právem, exekutorským
zástavním právem nebo zástavním právem zřízeným ve prospěch příslušných orgánů pro
pohledávky na danĺch, pojistném na sociální zabezpećení nebo pojistném na veřejné zdravotní
pojištění. Rodinný dům nesmí být v době podánĺ Žádosti, předmětem výkonu rozhodnuti nebo
exekuce" PřekáŽkou poskytnutí dotace a výpomoci není zástavní právo k menšinovému
spoluvlastnickému podílu na rodinném domu, nejedná-li se o podĺl Žadatele, ani skutečnost, Že
předmětem výkonu rozhodnuti nebo exekuce je menšinový spoluvlastnicky podĺl na rodinném
domu, nejedná_li se o podÍl Žadatele. Zástava z důvodu hypotéky a půjčky pro úpravu bydlenÍ
nejsou překáŽkou pro poskytnutí dotace a výpomocl.

vt.

ruÁueŽlľosTl ŽÁDosTt

1. Vyplněná Žádost o dotaci a výpomoc bude podávána v písemné podobě na stanoveném
formuláři včetně příloh v listinné podobě osobně na podatelně nebo přímo na odboru majetkovém
Městského úřadu Bohumĺn (dále jen ,,oM MěÚ Bohumín"), poštou nebo prostřednictvím datové
schránky.

2. Formulář Žádosti ,,Žádost o dotaci a výpomoc z Programu poskytování dotací a finanční
návratné výpomoci na financování výstavby nově zřizované kanalizační přípojky s reviznĺ
šachticí, domovní čerpacĺ stanice, domovní čistírny odpadnĺch Yod nebo nově zřizované
kanalizační a elektro přípojky k nemovitosti" je k dispozici na oM MěU Bohumín a v elektronické



podobě na internetových stránkách města Bohumína. Tento formulář tvoří přĺlohu tohoto
dokumentu.

3. Żadatelje povinen doloŽit

3.1 k Žádosti o dotaci (Žádost podávána po realizaci stavby):
a) kopii stavebnĺho povolení, ohlášení stavby nebo územního souhlasu
b) daňový doklad o koupi cov, biologického septiku s filtrem nebo DČS s čerpadlem
c) fakturu o provedené práci, na kterou se dotace vztahuje (z faktury musí být zřejmé

stavební práce, které se týkajĺŽádosti o dotaci)
d) daňový doklad revize elektrickéh o zaŕizení
e) daňový doklad zpracované projektové dokumentace
0 daňový doklad k pouŽitému materiálu pro napojení na kanalizačnĺ řad
g) kopii protokolu o provedenízávěrečné kontrolní prohlídky stavby příslušným orgánem
h) 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)

i) fotodokumentace
j) písemný souhlas spoluvlastníka
k) písemný souhlas vlastníka pozemku (pokud se lišíod vlastníka nemovitosti)

3'2 kŽádosti o finanční návratnou výpomoc a zároveň o dotaci (Žádost podávána před
realizaci stavby, kdy bude poskytnuta finanční návratná výpomoc a po realizacĺ stavby bude
poskytnuta dotace, která bude na výpomoc započtena):
a) zpracovanou projektovou dokumentaci kanalizační a elektro přípojky
b) kopii stavebního povolení, ohlášenístavby nebo územního souhlasu
c) rozpočet nákladů pro výstavbu ČoV, biologického septiku s filtrem a oČs
d) písemný souhlas spoluvlastníka
e) písemný souhlas vlastníka pozemku (pokud se lišĺod vlastníka nemovitosti)
f) po realizaci stavby a před uzavřením smlouvy o poskytnutĺ dotace, která bude započtena

na výpomoc, doklady dle 3.1 b) - i)

3.3 k Žádosti o finanční návratnou výpomoc (Žádost podávána před nebo po realizaci stavby)
a) zpracovanou projektovou dokumentaci kanalizační a elektro přípojky
b) kopii stavebního povolení, ohlášení stavby nebo Územnĺho souhlasu
c) pĺsemný souhlas spoluvlastníka
d) písemný souhlas vlastníka pozemku (pokud se liší od vlastnĺka nemovitosti)

vil.
TERMíN PoDÁNĺŽÁoosrI

Lhůta podávání Žádostí o dotaci a výpomoc je stanovena od 1 . 2. 2020 do 'ĺ5. 11 . 2020

VIII.
RozHoDovÁľĺĺ o DoTAcícH A yÝpomocĺcH

1. Evidencí Žádosti o dotaci a výpomoc, jejím vyhodnocením dle programu je pověřen odbor
majetkový MěÚ v Bohumíně, který je oprávněn v případě zjištění formálních nedostatků nebo
technických nejasností si vyŽádat další dopIňující doklady.
2' Podaná Žádost bude evidována a vyhodnocena podle podmínek programu (při zachování
pořadí podání Žádosti)' Žádost neúplná, nedostatečně vyplněná, nedoloŽená poŽadovanými



přílohami nebo nepodepsaná ztrácÍ pořadí. Žadatel bude k doplnění Žádosti vyzván. Doplněná
Žádost bude zařazena zpět do pořadí dle data doruöeníjejího doplnění. NedoplnĹli žadatel Žádost
nebo nebude-li doplnění dostatečné, bude jeho Žádost zamítnuta.
3. o poskytnutí dotace a výpomoci rozhodne rada města v termínech zveřejněných pro

daný kalendářní rok' Proti rozhodnutí rady města není opravného prostředku. Dotace a výpomoc
se nelze domáhat soudní cestou a na óotaci a výpomoc není právní nárok. Żadatel bude po

rozhodnutí rady města o poskytnutĺ dotace a výpomoci vyzván k uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutĺ dotace a výpomoci. Další poŽadavky a podmínky pro čerpání dotace a výpomoci
mohou být poskytovatelem zahrnuty do této smlouvy.
4. Schváĺená částka bude přĺjemci dotace a výpomoci zasílána bankovním převodem na účet'
5' Dotace a výpomoc bude poskytnuta Žadateli nejpozději do 20 dnů od podpisu veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutĺ dotace a výpomoci.
6. Jedňou ročně budou podávány radě města informace o počtech ŽadatelŮ a vyčerpaných
finančních prostředcĺch.

lx.

zÁvĚnečNÁ UsTANoVENĺ

Tento program by| schválen usnesenĺm zastupitelstva města Bohumína č. 11619 ze dne
9' 12' 2019 a nabývá úÖinnosti dnem 10. 12' 2019.

Přĺloha:
- Žádost o poskytnutí finanční návratné výpomoci/dotace zrozpoćtu města Bohumína na

financování výstavby nově zřizovaných zařízení pro likvidaci odpadních vod



Městský Úřad Bohumín
odbor majetkový
Masarykova '158

735 81 Nový Bohumín

Žádost o poskytnutí finanční návratné výpomoci/dotace* z rozpočtu města
Bohumína na financování výstavby nově zŕizovaných zařizení pro likvidaci

odpadních vod

Jméno a příjmení żadatele

Rodné číslo žadatele

Adľesa trvalého pobytu žadatele (ulice,
čísIo popisné/orientačn í, PSč,
katastrá!ní území)

Místo realizace (identifikace rodinného domu, kde bude realizována finančnĺ návratná
odlišná od a tľvalého žadatele

Telefon

Kontaktní e_mail

Gĺslo bankovního účtu

Kód banky

Požadovaná výše dotace (až do výše 50.000Kč)

Doklady:(faktura, daňový doklad, kopie stavebnĺho povolenĺ nebo (lzemního souhlasu atd.)

Ulice, číslo popisné/orientační, PSc,
katastľální území



Požadovaná výše návratné finanční výpomoci (až do výše 50'000

Doklady:(lĺopie stavebního povolenĺ nebo územnĺho souhlasu atd.)

" Podtrhněte poŽadované

Seznam přĺloh: (přiloŽené zaškrtněte)
K žádosti pro výpomoc/dotaci:
o písemný souhlas spoluvlastníků a souhlas vlastníka pozemku, je-li odlišný od vlastníka domu
o plná móc v případě zastupování Žadatele jinou fyzickou nebo právnickou osobou

cestná prohlášení žadatele:
1. Żadatel podpisem Žádosti vyjadřuje souhlas s budoucĺ kontrolou předmětu výpomoci.
2. Žadatel podpisem Žádosti prohlašuje, Že nemovitost uvedená v části ',Místo realizace" není

omezena exekutorským zástavním právem, soudcovským zástavním právem nebo zástavním
právem zřízeným ve prospěch příslušných orgánů pro pohledávky na danĺch' pojistném na

sociální zabezpeč,ení nebo pojistném na veřejné zdravotní pojištění.
3. Žadatel podpisem Žádosti prohlašuje, że se řádně seznámil s ,,Programem poskytnutí finanční

výpomoci/dotace* z rozpočtu města Bohumín na fĺnancování výstavby nově zŕizovaných
za,řizení pro likvidaci odpadních vod v souladu se zákonem", porozuměl jeho obsahu a

uvedené údaje jsou pravdivé. Dále si je vědom, že uvedení nepravdivých údajů bude
znamenat ztrátu dotace, finanönívýpomoci a postih ve smyslu platných právních předpisů.

Prohlášení ke zpracovánĺ osobních údajů:
Souhlasĺm se zpracováním osobních údajů obsaŽených v této Žádosti Ve smyslu zákona
č,.11ot2o19 sb', o zpracování osobních údajů, ve zněnÍ pozdějšĺch předpisů, za účelem podání a
vyřízení Žádosti o dotaci a poskytnutĺ finanční návratné výpomoci včetně její!o splácenĺ. Zároveřl
jśem si vědom/a svých práv podle zákona ć' 11012019 sb., o zpracování osobních údajů.

Všechny uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

V Bohumíně dne

Podpis Žadatele



ověření zajistí pracovníci MěÚ Bohumín:

Kontrola splnění podmínek z výpisu z katastrálnĺho úřadu pověřeným pracovníkem
odboru majetkového

a) Žadatelje vlastník, spoluvlastník nebo osoba mající nemovitost ve společném jměnĺ manŽelů
b) żadatel nenív insolvenčním řízení
c) nemovĺtost není zatižena exekucí a není soudně omezeno nakládánĺ s nemovitostí
d) u Žádostĺ o návratnou finanÖní výpomoc, Žadatel nemá uzavřenou smlouvu o odvádění

odpadnĺch vod kanalizací

ověřil dne

Jméno a podpis:

Vyjádření finančního odboru

Żadatel nemá vůči městu Bohumín závazky po lhůtě splatnosti

Pes
Odpady
Bio popelnice

ověřil dne

Jméno a podpis:

Vyjádření odboru správy domů

Żadatel nemá vůči městu Bohumín závazky po lhůtě splatnosti.

ověřil dne

Jméno a podpis:

Vyjádření odboru životního prostředí a sluŽeb _ vodoprávního úřadu

ověřil dne

Jméno a podpis


