Program podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích
Realizátor programu: Město Litoměřice

Předmět a účel dotace:
•

dotace je určena na pořízení a instalaci nádrže na zachytávání dešťové vody,

•

dotace se poskytuje pouze na realizovaný projekt

•

projekt musí být realizován v roce 2020 nebo 2021.

Důvody dotace:
•

zlepšení stavu životního prostředí snížením povrchového odtoku dešťové vody
a zvýšení jejího zadržování na území města, snížení spotřeby pitné vody a snížení
prašnosti.

Způsob financování:
•

předpokládaný roční objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu na tuto
účelovou dotaci je 1 000 000 Kč
-

předmětem dotace budou celoročně využitelné nádrže na dešťovou vodu (podzemní

nádrže, zateplené nadzemní nádrže, nádrže uvnitř objektů apod.)
-

nadzemí nádrže

•

maximální výše dotace na jeden projekt činí: 49 900 Kč

•

za prokázané náklady se považuje faktura s náležitostmi daňového dokladu na úhradu
částky za pořízení nádrže s příslušenstvím, případně na stavební a výkopové práce,
která je vystavena na jméno a adresu žadatele; jiné náklady nebudou z dotace hrazeny,

•

faktura nesmí být starší než 22 měsíců před podáním žádosti o dotaci,

•

na dotaci není právní nárok.

Lhůta pro podání žádosti:
•

formulář

žádosti

je

ke

stažení

na

internetových

stránkách

města

www.litomerice.cz v sekci - dotace a granty, případně si lze žádost vyzvednout osobně
na odboru životního prostředí Městského úřadu Litoměřice, Pekařská 2, Litoměřice.

•

zpracovanou žádost o poskytnutí dotace je třeba doručit na Městský úřad Litoměřice,
odbor životního prostředí, Pekařská 2, Litoměřice vždy ve lhůtě od 01.03. daného
kalendářního roku do 15.11. tohoto roku. Žádost lze doručit poštou, osobně nebo
prostřednictvím datové schránky žadatele,

•

žádost není možné podat jinak než na předepsaném formuláři.

Žadatel:
a) dotace je určena fyzickým osobám starším 18 let, přihlášeným k trvalému pobytu na
území města Litoměřice, vyjma osob, které jsou hlášeny na ohlašovně MěÚ Litoměřice
•

žadatelem může být vlastník domu nebo bytu (případně pozemku), který užívá tuto
nemovitost

b) dotace je určena právnickým osobám (či fyzickým osobám podnikajícím), která mají
sídlo podnikání na území města Litoměřice či na území města Litoměřice prokazatelně
podnikají a vlastní na území města Litoměřice nemovitost
•

žadatelem může být oprávněná osoba

Podmínky a kritéria:
•

Základní podmínkou pro poskytnutí dotace, je schválení rozpočtu města s vyčleněním
finančních prostředků na tuto účelovou dotaci.

•

Žadatel nesmí mít žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu k poskytovateli dotace,
a nesmí s ním být vedeno insolvenční řízení o oddlužení.

•

Dotace bude poskytnuta za těchto podmínek:
-

celoročně využitelná nádrž - minimální objem 3000 litrů,

-

nadzemní nádrž – minimální dotovaný objem je 2000 litrů při minimálním
objemu jednotlivé nádrže 1000 litrů

výše dotace bude vypočtena jako násobek jednotkové ceny 5 Kč/litr, maximálně však
do výše 90 % uznatelných nákladů.

•

V případě nemovitostí ve spoluvlastnicví (či SVJ), bude dotace žadateli poskytnuta
pouze pokud doloží písemné kladné stanovisko všech spoluvlastníků.

•

Žadatel je povinen předložit protokol o funkčnosti zařízení vystavený odbornou
firmou. Pokud bude instalace provedena svépomocí, kontrolu provede pracovník
odboru životního prostředí MěÚ Litoměřice. Žadatel je povinen umožnit kontrolu
instalované nádrže (předložit protokol) nejpozději ve lhůtě stanovené pro předložení
finančního vypořádání dotace.

•

Dotace budou poskytovány do doby vyčerpání stanovené výše finančních prostředků
v rozpočtu města.

Lhůta pro rozhodnutí
•

žádosti podané ve stanovené lhůtě a splňující předepsané náležitosti, včetně doložení
všech příloh, budou předloženy ke schválení,

•

poskytnutí dotace schvaluje rada města,

•

žadatelé budou písemně vyrozuměni o přidělení dotace nejpozději do 60 dnů
od schválení radou města,

•

v případě kladného rozhodnutí uzavře město Litoměřice s žadatelem veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace a převede na jeho účet finanční prostředky.

Vyúčtování dotace
•

finanční vypořádání dotace předloží příjemce dotace poskytovateli nejpozději
do 20.12. daného kalendářního roku, ve kterém byla dotace poskytnuta,

•

Kontrola nakládání s dotacemi a kontrola finančního vypořádání přidělených dotací je
prováděna pověřenými pracovníky města Litoměřice v souladu se zákonem
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole).
Finanční kontrolu čerpání dotací provádí útvar kontroly a interního auditu Městského
úřadu Litoměřice.

•

Postup při porušení podmínek poskytnutí dotace upravuje zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Vzor žádosti: viz příloha

Závěrečná ustanovení
•

Tato pravidla nabývají účinnosti vyhlášením Programu podpory využití zachycené
dešťové vody v Litoměřicích dne 01.03. 2021.

Vyřizuje:
Odbor životního prostředí MěÚ Litoměřice – Vodoprávní úřad – Jiřina Bartoňová, DiS., (tel.
416 916 172), jirina.bartonova@litomerice.cz ,

Děkujeme, že šetříte životní prostředí a přispíváte tak ke globální odpovědnosti.

