Město Klášterec nad Ohří
na základě usnesení Zastupitelstva města Klášterce nad Ohří č. 202/07/2019
ze dne 07.11.2019 vyhlašuje

Dotační program
„Klášterecká dešťovka 2020-2022“
Program se řídí „Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Klášterce nad Ohří“
(dále jen „Zásady“), schválenými usnesením Zastupitelstva města Klášterce nad Ohří
č. 443/16/2016 ze dne 22.09.2016.

Zařazení dotačního programu
Čl. I odstavec 2 písm. e) Zásad.

Účel podpory
Cílem projektu je zlepšení stavu životního prostředí podporou udržitelného hospodaření
s vodou v Klášterci nad Ohří, motivací vlastníků rodinných domů v Klášterci nad Ohří
k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou, snížením množství odebírané pitné vody
z povrchových a podzemních zdrojů a snížením povrchového odtoku dešťové vody.
Dotace je určena na pořízení nadzemní nádrže o objemu minimálně 500 l (včetně
příslušenství – např. palety, kohoutků, konstrukce kolem nádrže apod.) na zachytávání
dešťové vody na území města Klášterce nad Ohří.

Forma dotace
Dotace bude poskytnuta na základě veřejnoprávní smlouvy na úhradu neinvestičních
nákladů.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu
města
100.000 Kč / rok

Výše dotace
Minimální výše poskytované dotace není stanovena. Dotace bude poskytnuta až do výše
80 % uznatelných nákladů, maximální výše dotace je 5.000 Kč.

Okruh způsobilých žadatelů
Žadatelem může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je zároveň vlastníkem
rodinného domu na území města Klášterce nad Ohří (dále jen „rodinný dům“) a která má
v tomto rodinném domě trvalý pobyt. Rodinný dům musí být užíván výlučně k trvalému
bydlení, nikoli k podnikatelským účelům.

Lhůta pro podání žádosti
Žadatelé mohou podávat žádosti průběžně od 06.01. do 24.01. daného roku (rozhodující je
datum razítka pošty nebo podatelny městského úřadu).

Stanovení konzultačního místa na městském úřadu
Městský úřad Klášterce nad Ohří, Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
kontaktní osoba:
Ing. Libor Kocáb
e-mail: kocab@muklasterec.cz
telefon: 474 359 680

Kritéria pro hodnocení žádosti
Pořadí žádosti.

Postup a lhůta pro rozhodnutí o žádosti
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Žádosti podané ve stanovené lhůtě a splňující předepsané náležitosti budou seřazeny
vzestupně podle data doručení (od nejmenšího po největší), dotace bude poskytována
žadatelům v takto stanoveném pořadí, a to až do vyčerpání celkového objemu
peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města v daném roce.
V případě, že žádost bude doručena před termínem pro podání žádosti (tj. před 06.01.
daného roku), bude následně zařazena až za žádosti, které byly doručeny ve stanovené
lhůtě, a to tak, že žádost podaná jako poslední před 06.01. bude zařazena jako první za
žádosti podané ve stanovené lhůtě atd. Čím dříve před termínem pro podání žádosti
tedy bude žádost podána, tím níže se zařadí. Žádosti podané po stanoveném termínu
budou vyřazeny.
Podané žádosti posoudí a poskytnutí dotace schválí rada města do konce února daného
roku (1. kolo).
Úspěšní žadatelé, které bude moci v 1. kole uspokojit, budou vyrozuměni o přidělení
dotace a vyzváni k podpisu smlouvy nejpozději do 30 dnů od schválení radou města.
Ostatní žadatelé pod čarou budou rovněž vyrozuměni s tím, že jejich žádosti budou
uschovány pro případ, že někteří úspěšní žadatelé dotaci nebudou čerpat nebo ji budou
čerpat v menší než předpokládané výši; bude tedy možné uspokojit další žadatele
v pořadí pod čarou (2. kolo).
V případě kladného rozhodnutí o žádosti uzavře město Klášterec nad Ohří s žadatelem
smlouvu o poskytnutí dotace. Žadatel bude povinen si do dvou měsíců od podpisu
smlouvy pořídit nadzemní nádrž za své finanční prostředky. Dotace mu bude poskytnuta
po předložení vyúčtování (viz Termín vyúčtování).
Druhé kolo proběhne pouze v případě, že po vyúčtování 1. kola bude dostatek
finančních prostředků pro uspokojení alespoň jednoho žadatele. V takovém případě
2. kolo proběhne do konce července daného roku, kdy radě města budou předloženy
k projednání dosud neuspokojené žádosti, které budou uspokojovány v již dříve
stanoveném pořadí, a to až do vyčerpání peněžních prostředků zbylých po vyúčtování
1. kola v daném roce.
Úspěšní žadatelé, které bude moci v 2. kole uspokojit, budou vyrozuměni o přidělení
dotace a vyzváni k podpisu smlouvy nejpozději do 30 dnů od schválení radou města.
Následně bude postupováno dle bodu 5. tohoto odstavce.

Podmínky pro poskytnutí dotace
1.

2.

Žadatelé podají svoje žádosti o dotaci na předepsaném formuláři v jednom vyhotovení.
Bude-li žádost vyplněna ručně, musí být použito hůlkové písmo. Nečitelná žádost bude
vyřazena.
Písemnou formu žádosti v jednom podepsaném originále spolu s podepsanými přílohami
lze zaslat poštou nebo podat osobně na podatelně Městského úřadu Klášterce nad Ohří
v zalepené obálce označené:
a) NEOTVÍRAT - „Klášterecká dešťovka“
b) Plným názvem žadatele o dotaci a jeho adresou

strana 2

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

Adresa doručení:
Městský úřad Klášterec nad Ohří
Nám. Dr. E. Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří
Žádosti se nevracejí.
Za prokázané náklady se považují náklady vzniklé od podpisu smlouvy o dotaci do
termínu pro vyúčtování, které souvisejí s pořízením nadzemní nádrže o objemu
minimálně 500 litrů s příslušenstvím. Všechny náklady musí být v tomto termínu také
uhrazeny. V případě úhrady v hotovosti budou doloženy kopie pokladních dokladů,
v případě úhrady bezhotovostně budou doloženy bankovní výpisy.
Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Nádrž bude po dobu tří let od poskytnutí dotace umístěna výlučně na pozemku
(pozemcích), které přímo sousedí s rodinným domem (nebo navazují na toto vlastnictví);
tento pozemek (pozemky) musí být rovněž ve vlastnictví žadatele.
V případě nemovitostí ve spoluvlastnictví bude dotace žadateli poskytnuta pouze tehdy,
pokud doloží písemný souhlas všech spoluvlastníků.
Žadatel je povinen umožnit kontrolu instalované nádrže pracovníkovi Městského úřadu
Klášterce nad Ohří, odboru místního hospodářství, dopravy a životního prostředí, a to
nejpozději ve lhůtě stanovené pro předložení vyúčtování dotace.
Dotace budou poskytovány do vyčerpání celkového objemu peněžních prostředků
vyčleněných z rozpočtu města Klášterce nad Ohří na daný rok.

Povinné přílohy
Nedílnou součástí žádosti o dotaci jsou přílohy specifikované v Zásadách čl. VI odst. 2.
Vzor žádosti a čestného prohlášení se nachází na webových stránkách města:
https://www.klasterec.cz/dokumenty/dotace/

Termín vyúčtování
Příjemce dotace je povinen předložit vyúčtování dotace poskytovateli v souladu
s podmínkami uvedenými ve veřejnoprávní smlouvě, v Zásadách a v tomto programu.
Daňové doklady musí být vystaveny a uhrazeny do konce 2. měsíce následujícího po
uzavření smlouvy, v 1. kole nejpozději do 30.05. daného roku, ve 2. kole nejpozději do 30.10.
daného roku.
Vyúčtování musí být předloženo v 1. kole do 30.06. daného roku, ve druhém kole pak do
30.11. daného roku. Poté bude žadateli do 30 dnů vyplacena dotace, jejíž výše bude
v souladu s prokázanými náklady a pravidly dotačního programu. Formulář pro vyúčtování
dotace bude umístěn na webových stránkách města Klášterce nad Ohří:
https://www.klasterec.cz/dokumenty/dotace/.
Zveřejněno:
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