MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

2/ORM/2020 Dotační program na podporu realizace kanalizačních přípojek
na nově budovanou oddílnou kanalizaci ve Vlčovicích a v Mniší
Úvod
Dotační program je vyhlášen v souladu se strategickými cíli města stanovenými v
dlouhodobých, střednědobých a krátkodobých programových dokumentech města a v souladu s
místní Agendou 21.
Dotaci podle dotačního programu lze poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace
(Příloha č. 1) a prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (Příloha č. 2).
Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti nebylo
vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.
Na poskytnutí dotace není právní nárok.

2/ORM/2020 Program na podporu realizace kanalizačních přípojek na nově
budovanou oddílnou kanalizaci ve Vlčovicích a v Mniší (dále jen „Program“)
ÚČEL, NA KTERÝ
MOHOU BÝT PENĚŽNÍ
PROSTŘEDKY
POSKYTNUTY:

Dotace dle tohoto Programu je poskytována na vybudování a připojení
nemovité věci určené k bydlení kanalizační přípojkou na novou oddílnou
kanalizaci budovanou v místních částech Vlčovice a Mniší.
Dotace je poskytována na dokončenou kanalizační přípojku zhotovenou dle
projektové dokumentace a napojenou na městem budovanou oddílnou
kanalizaci.
Program je vyhlašován v návaznosti na realizaci projektu „Odkanalizování
místních částí Vlčovice a Mniší“, který město realizuje s podporou
z Operačního programu Životní prostředí.

CÍL PROGRAMU:

Tento projekt je realizován za účelem zlepšení stavu vod v řece Lubině a
drobných vodních tocích v dotčené lokalitě prostřednictvím rozšíření
stokové sítě s napojením na centrální městskou ČOV. Realizací projektu
dojde k podchycení zdrojů znečištění povrchových i podpovrchových vod,
rozšíření stávající kanalizační sítě, ke zvýšení množství čištěných
splaškových vod ve městě Kopřivnice. Realizace domovních přípojek na
nově budovanou oddílnou kanalizaci je základním předpokladem pro
naplnění účelu realizace projektu.
Cílem tohoto Programu je podpora vlastníků nemovitých věcí určených
k bydlení v k.ú Vlčovice a Mniší při realizaci stavby kanalizační přípojky na
nově budovanou oddílnou kanalizaci v souladu vydaným povolením
k realizaci stavby a projektovou dokumentací, kterou poskytovatel předá
příjemci na základě licenční smlouvy a dále v souladu podmínkami tohoto
Programu a veřejnoprávní smlouvou (Příloha č. 2).

PŘEDPOKLÁDANÝ
CELKOVÝ OBJEM
PENĚŽNÍCH
PROSTŘEDKŮ:

4.400.000 Kč
O žádostech o dotacích do 50.000 Kč (včetně) rozhoduje rada města, popř.
jí pověřený zástupce města.
O žádostech o dotacích nad 50.000 Kč rozhoduje zastupitelstvo města.

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

Odbor rozvoje města

a)

Výše dotace se stanovuje ve výši 450,- Kč na každý i započatý běžný
metr realizované kanalizační přípojky dle zaměření skutečného stavu;
maximálně ve výši 45.000,- Kč na jednu nemovitou věc určenou
k bydlení .

b)

Dotace vypočtena dle bodu a) bude navýšena o 25.000,- Kč
v případě potřeby vybudování tlakové kanalizační přípojky.

STANOVENÍ VÝŠE
DOTACE:

Oprávněným žadatelem o podporu dle tohoto Programu je fyzická osoba,
která je:

VYMEZENÍ OKRUHU
ŽADATELŮ:

a)

vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovité věci určené k bydlení
umístěné v katastrálním území Vlčovice anebo v katastrálním území
Mniší, která technicky může být napojena na nově budovanou síť
jednotné kanalizace.

b)

stavebníkem nemovité věci určené k bydlení v katastrálním území
Vlčovice anebo v katastrálním území Mniší s platným stavebním
povolením, která technicky může být napojena na nově budovanou
síť jednotné kanalizace.

V případě, že nemovitá věc dle bodu a) a b) je ve vlastnictví více osob,
postačí, pokud žádost o dotaci předloží pouze jedna z nich, přičemž dotace
může být poskytnuta vždy pouze jedenkrát na jednu nemovitou věc
určenou k bydlení.
LHŮTA PRO PODÁVÁNÍ
ŽÁDOSTI:

KRITÉRIA PRO

Od 1.4.2020 do 28.02.2021
a)

Žádost nesmí být v rozporu s tímto programem,

b)

Žádost musí být podána na předepsaném formuláři (Příloha č. 1), ve
lhůtě stanovené tímto Programem, podepsána žadatelem.

c)

V případě porušení kritérií bude žádost vyřazena a nebude
posuzována.

HODNOCENÍ ŽÁDOSTI:

LHŮTA PRO
ROZHODNUTÍ O
ŽÁDOSTI:

PODMÍNKY PRO
POSKYTNUTÍ DOTACE:

O žádostech bude rozhodnuto nejpozději do 4 měsíců od jejich přijetí.

a)

Uzavření veřejnoprávní smlouvy, na základě které bude poskytnuta
dotace

b)

Domovní přípojka musí být realizována v souladu s vydaným
povolením k realizaci stavby dle předané projektové dokumentace,
kterou poskytovatel předá příjemci na základě licenční smlouvy a
podmínkami tohoto Programu a veřejnoprávní smlouvy (Příloha č. 2)

c)

Realizace přípojky musí být ukončena do 30. 11. 2022.

d)

Před zásypem domovní přípojky musí být provedena kontrola jejího
provedení dle projektové dokumentace poskytovatelem dotace.

e)

Další podmínky jsou stanoveny ve veřejnoprávní smlouvě (Příloha č.
2)
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MÍSTO A ZPŮSOB:
PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI:

Žádost je možno podat prostřednictvím podatelny Městského úřadu
Kopřivnice nebo u kontaktní osoby odboru rozvoje města nebo
prostřednictvím poštovní služby.
Lhůta pro podání žádosti je zachována, bude-li v poslední den této lhůty
převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě.
Městský úřad Kopřivnice, odbor rozvoje města

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Kontaktní osoba: ing. Ivana Pavlisková, 8. patro, dveře č. 844
E-mail: ivana.pavliskova@koprivnice.cz, tel.: 556 879 665

UPOZORNĚNÍ:

PŘÍLOHY:

Žadatel zodpovídá za správnost poskytnutých údajů. Poskytovatel dotace
je oprávněn odebrat příjemci poskytnutou dotaci v případě zjištění porušení
veřejnoprávní smlouvy a tohoto vyhlášeného dotačního programu.
Příloha č. 1 – Žádost o dotaci
Příloha č. 2 – Vzorová Smlouva o poskytnutí dotace

Legislativa:
Poskytování dotací 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. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění,
- zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
- zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění,
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
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PŘÍLOHAČ. 2
2/ORM/2020 Dotační program na podporu realizace kanalizačních přípojek
na nově budovanou oddílnou kanalizaci ve Vlčovicích a v Mniší

SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
I.
SMLUVNÍ STRANY
1. Město Kopřivnice
se sídlem:
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
zastoupen:
IČO:
00298077
DIČ:
CZ00298077
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1767241349/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a
2. xxx
datum narození:
bytem:
xxx
bankovní spojení: xxx

(dále jen „příjemce“)

II.
DEFINICE POJMŮ
1. Pojmy a termíny užívané v této smlouvě mají následující význam a obsah:
a) Nová kanalizace – oddílná kanalizace budovaná poskytovatelem v rámci projektu
“Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší”;
b) Stávající kanalizace – jednotná kanalizace vybudovaná na území místních částí
Vlčovice a Mniší;
c) Program - Program na podporu realizace kanalizačních přípojek na nově budovanou
oddílnou kanalizaci ve Vlčovicích a v Mniší vyhlášený poskytovatelem;
d) Nemovitá věc - stavba č.p. …… na pozemku parc.č. …. k.ú Vlčovice/Mniší* zapsaná
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální
pracoviště Nový Jičín, na listu vlastnictví č. …… , která je ve vlastnictví/spoluvlastnictví*
příjemce;
e) Projekt - vybudování kanalizační přípojky pro Nemovitou věc dle projektové
dokumentace vypracované společností KONEKO spol. s r.o., IČ 00577758, z roku
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2018/2020*, kterou na základě licenční smlouvy předal poskytovatel příjemci před
podpisem této smlouvy, a její připojení na Novou kanalizaci.
* variantně bude upraveno

III.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“).
2. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení
tohoto zákona.
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako
ustanovení této smlouvy právně závazná ustanovení obsažená ve vyhlášeném dotačním
Programu.
4. Pokud poskytovatel zjistí, že příjemce nesplnil nebo neplní některou z podmínek
vyplývajících z této smlouvy, je oprávněn zahájit potřebné kroky vedoucí ke zjištění, zda
došlo
k nesrovnalosti
spočívající
v porušení
rozpočtové
kázně
ve
smyslu
zákona č. 250/2000 Sb.
5. Poskytovatel je investorem stavby „Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší“,
zahrnující výstavbu Nové kanalizace na území místních částí Vlčovice a Mniší, která
zajišťuje systematické odkanalizování zájmového území a vytvoření předpokladů pro
důslednou likvidaci odpadních vod.
IV.
PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout ze svého rozpočtu příjemci
podle dále sjednaných podmínek účelově určenou dotaci na realizaci Projektu.
2. Příjemce tuto účelově určenou dotaci přijímá a zavazuje se, že bude Projekt realizovat svým
jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy, podmínkami této
smlouvy a podmínkami Programu.
3. Poskytnutí dotace probíhá formou zpětného proplácení finančních prostředků, které
příjemce vynaložil na realizaci Projektu, do výše poskytovatelem stanovených jednotkových
nákladů.
V.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE
1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci dotaci na krytí nákladů spojených s
Projektem.
2. Dotace bude poskytnuta ve výši představující součet součinu částky 450,- Kč a každého i
započatého běžného metru kanalizační přípojky dle skutečného zaměřeného stavu po
realizaci Projektu, maximálně však ve výši 45.000,- Kč, a částky 25.000,- Kč v případě, že
příjemce musí vybudovat tlakovou kanalizační přípojku.
Variantní znění:*
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Dotace bude poskytnuta ve výši představující součin částky 450,- Kč a každého i
započatého běžného metru kanalizační přípojky dle skutečného zaměřeného stavu po
realizaci Projektu, maximálně však ve výši 45.000,- Kč.
Případné finanční prostředky vynaložené příjemcem na realizaci Projektu jdoucí nad rámec
maximální výše poskytované dotace hradí příjemce z vlastních zdrojů.
3. Dotace bude poskytnuta za splnění následujících technických podmínek pro napojení
Nemovité věci na Novou kanalizaci:
a) Do Nové kanalizace budou napojeny pouze odpadní splaškové vody.
b) Srážková voda ze střech Nemovité věci, zpevněných i nezpevněných ploch, z drenáží
musí být oddělena od vod odpadních splaškových a odváděna do Stávající kanalizace
popř. likvidována jiným způsobem v souladu s platnými zákony (vyhláška č. 268/2009
Sb. v platném znění) např. zasakováním na pozemku.
c) Do Nové kanalizace ani Stávající kanalizace nesmí být zaústěno odvádění závadných
látek z chlévů a hnojišť, přepady z jímek apod.
d) V souvislosti s napojením Nemovité věci na Novou kanalizaci je vlastník povinen
v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. ustanovením § 18 odst. 3 zrušit septik, žumpu
nebo domovní čistírnu tzn. obsah těchto zařízení prokazatelně zlikvidovat nezávadným
způsobem na vlastní náklady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech
v platném znění (obsah těchto zařízení není možno vyčerpat do nové nebo stávající
kanalizace).
e) Zařízení dle předchozího bodu je možno po vyčerpání a vyčištění využít pro akumulaci
dešťových vod.
f)

Realizace Projektu bude provedena dle předané projektové dokumentace a platného
územního souhlasu.

g) Práce na realizaci Projektu mohou být prováděny dodavatelsky nebo svépomocí
s odborným dozorem stavby.
h) Provedení vlastního napojení Nemovité věci bude možné až po stavebním dokončení
hlavních stok a čerpací stanice, které odvádějí splašky na ČOV v Kopřivnici, tzn. po
provedení předepsaných zkoušek a předání stoky včetně odboček a připojovacích
šachet investorovi a vydání souhlasu vodoprávního úřadu s předčasným užíváním
stavby kanalizačního řadu. O možnosti provedení přepojení bude příjemce informován.
i)

Dle harmonogramu dodavatele stavby „Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší“
nastane možnost provedení přepojení nejdříve od března 2021 v místní části
Vlčovice/od března 2022 v místní části Mniší.*

j)

Příjemce dotace je povinen po provedení přepojení dle písm. h) a před zásypem
kanalizační přípojky vyzvat telefonicky na číslo 556 879 665 a nebo e-mailem zaslaným
na adresu rozvoj@koprivnice.cz poskytovatele ke kontrole provedení dle projektové
dokumentace Projektu. Příjemce dotace nesmí provést zásyp dříve, než tato kontrola
proběhne. Poskytovatel se k provedení kontroly dostaví nejpozději do 5 pracovních dnů
ode dne, kdy byl příjemcem k tomuto úkonu vyzván, pokud se nedohodne s příjemcem
jinak. O provedené kontrole bude sepsán protokol, který v případě, že realizace
kanalizační přípojky bude provedena v souladu s projektovou dokumentací Projektu a
touto smlouvou, bude dokladem o splnění povinností dle této smlouvy a podkladem pro
výpočet dotace dle odst. 2.

k) Protokol bude obsahovat zejména tyto údaje:
•

Identifikace Nemovité věci a jejího vlastníka
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l)

•

Potvrzení o kontrole přípojky před zásypem dle projektové dokumentace, v opačném
případě je příjemce povinen zajistit změnu projektové dokumentace zákresem do ní
a předložit kopii

•

Potvrzení o doložení dokladu o likvidaci obsahu septiku, žumpy, domovní čistírny
odpadních vod

•

Popis způsobu stavební likvidace septiku, žumpy, domovní čistírny odpadních vod
nebo jiné využití

•

Prohlášení, že do přípojky nejsou napojeny balastní vody a srážkové vody, drenáže
aj.

•

Další požadavky dle podmínek budoucího provozovatele Nové kanalizace

Neumožnění kontroly provedení dle písmene j) nebo napojení kanalizační přípojky dříve
než bude poskytovatelem dán pokyn dle písmene h) zakládá právo poskytovatele na
odstoupení od této smlouvy.
VI.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

1.

Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci na realizaci Projektu převodem na
účet příjemce uvedený v čl. I této smlouvy jednorázovou úhradou ve výši vypočtené
v souladu s čl. V. odst. 2 této smlouvy a vyplatit jí ve lhůtě do 60 dnů ode dne provedení
kontroly dle čl. V. odst. 3 písm. j).

2.

Příjemce se zavazuje dokončit realizaci Projektu a dosáhnout tak stanoveného účelu
poskytované dotace, nejpozději do 30.11.2022.

3.

Příjemce dotace je povinen připojit Nemovitou věc kanalizační přípojkou na Novou
kanalizaci a uzavřít smlouvu o odvádění odpadních vod s provozovatelem Nové kanalizace

4.

Příjemce dotace se zavazuje likvidovat odpadní splaškovou vodu prostřednictvím připojení
Nemovité věci kanalizační přípojkou na Novou kanalizaci nejméně do 31.12.2033.

5.

Vlastník Nemovité věci nesmí provádět další následné stavební zásahy na kanalizační
přípojce včetně provádění připojování jiných nemovitých věcí na tuto kanalizační přípojku.

6.

Území nad kanalizační přípojkou v šířce 0,75 m od osy potrubí na obě strany nesmí
vlastník nemovité věci zastavovat a vysazovat zde stromy.

7.

Příjemce se dále zavazuje umožnit a strpět provádění průběžných kontrol napojení
Nemovité věci na Novou kanalizaci zástupcem poskytovatele do 31.12.2033
VII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně
číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy
označeny.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá smluvní
strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, pokud
zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále
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Odbor rozvoje města
jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti
uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., provede uveřejnění v souladu se
zákonem poskytovatel.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodlo/a zastupitelstvo/rada* města svým
usnesením č. ...… ze dne ……..

V Kopřivnici dne …………………….....

V Kopřivnici dne .…..…………...

……………………………..……….............
za poskytovatele

……………………………………..........
za příjemce
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