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4 - Podpoľa výstavby nových studen _ podpoľa řešení pľoblémuv lokalitách s
klesajícíhladinou spodní vody pľo tľvale žijici obč:any v Týnci nad Sázavou a jeho místních
ěástech

r. Úĺel a důvody dotačníhopľogľamu
Účelem dotace je podpoľa občanůTýnce nad Sźnavou a jeho místníchčástí,kterym klęsá
hladina vody ve studních.
Důvodem dotace je pomoc při zajištění vody pľo domácnosti.
2. F'ĺnančnírámec dotačníhopľogramu

Předpokládaný celkový objem penéžní"hpľostředků vyčleněných v rozpočtu pro DOTAČNÍ
PROGRAM 4 je 500 000 Kč.
Výše dotace je paušální ve výši 30 000 Kč včetně DPH.
3. Okľuh způsobilých žadatelů
fyzické osoby' které mají minimálně 5 let trvalé bydliště v nemovitosti, která mábyt
zásobována vodou znové studny

o

Podmínky a lhůty pľo podání žádosti
Żadatęlpředkládá žádóst odotaci na formuláři ,,Žádosto poskýnuti dotace", který je součástí
vyhlašovaného Dotačníhoprogramu' vč. povinných příloh. Formulář je k dispozici na
www. mest otynec.cz (formuláře/město) nebo na podatelně MěÚ.
Lhůty pľo podání žádostĺ:od 15. 1. 2018 do 16. 11. 2018 (nebo do wčeľpáníwčleněnÝch
pľostředků v ľozpočtuměsta).
4.

Žađostmusí byt v jednom písemném vyhotovení doručena poštou nebo osobně do podatelny
Městského úřadu Týnec nad Sázavou, K Náklí 404,257 41' Týĺec nad Sázavou.
5. Hodnocení a rozhodování o žádostĺ

Pľvníflĺze posouzení žádostíspočívá v ověření foľmální a věcné správnosti žádosti. Pokud
žádost vykazuje formální a věcné nedostatky, poskytovatelvyzve žadatelę (e-mailem) k jejich
odstranění. Pokud žadatel do 15ti kalendářních dnů od odeslání výzvy na adľesu uvedenou

v Žádosti nedostatky neodstraní, poskytovatel žádost vyřadí z dalšíhohodnocení.
Druhou fazi hodnocení provádí odbor majetku Městského úřadu Týnec nad Sázavou'
o přidělení dotace ľozhoduje zastupitelstvo města na zakladě doporučeníodboru majetku a
po pľojednání v ľadě města.

Krĺtériapľo hodnocení:

o
o
.

nová studna v lokalitě bez veřejného vodovodu
ľozpočet pľojektu musí byt minimálně 60 000 Kč včętně DPH.
v případě vybudování studny, ze které bude zásobováno více nemovitostí vodu, se
dotace poskytuje každénapojené nemovitosti.

Lhůta pro ľozhodnutí o žádosti - rnýzva ie pľůběžná(žádostĺisou vyřizovány v pľůběhu
lhůtv vÝzrry dotačníhotitulu.
6.

Podmínky pľo poskytnutí dotace

.

Částka bude poskytnuta v ľoce 2018.
Dotace bude poskytnutanazźlkladě oboustľanně podepsané písemnéveřejnoprávní smlouvy o
poskýnutí dotace dle vzoru.
Po ukončenírealizace pľojektu je příjemce povinen zpracovatvyúčtovánídotace a zhodnocení

projektu do 12 měsíců od podání žádosti. Při vyúčtovánídotace se bude příjemce řídit
ustanoveními smlouvy o poskytování dotace. Vyúčtovánídotace musí byt zpracováno na
foľmuláři předepsaném pro tento vyhlášený dotačnípľogľam ,,Vyúčtovánídotaceo'.
7.Uznate|né a neuznatelné náklady
V rámci realizace pľojektu lzebtadittyto poloŽky spojené s výstavbou studny:
. inženýľing
o čeľpacízkouška

o
.
o
o
.

vrtání (kopání)
vystľojeníčeľpadlem
elektľoinstalace
vođovodnípřípojka
rozboľ vody
Daí zpřidané hodnoty vztahující se k uznatelným nakladům je uznatelným nákladem, pokud
příjemce není plátcem DPH nebo pokud mu nevznikánźttokna odpočet této daně.

Kontľola dotace
ověřování spľávnosti údajůuvedených v Žádosti a jejích přílohách a spľávnosti pouŽití
poskýnuté dotace, zejméĺazda byla hospodáľně a účelněvyužita, podléhá kontľole
poskytovatele podle zákona o finančníkontľole. Poskýovatel je oprávněn pľovádět kontľolu
8.

od okamžiku podání žádosti.
9. Seznam

.

příloh dotačníhopľogľamu

Žáđostnavydaném formuláři včetně příloh, kterými jsou:
Rozpočetnavybudování studny
Kolaudační povolení

o
o

10. Ostatní ujednání

o
.

Dotaci lze uplatnĺt na studny zkolaudované od 1 .I.2017
V případě výstavby obecního vodovodu, ze kterého by bylo možnénemovitost napojit'
je žadatel (nebo jeho právní nástupce) povinen se na vodovod napojit nebo vľátit
dotaci.

Kontakt: Ing. Bedřich Pešan, tel. (+420) 720 685 808, pesan@mestotynec.cz
Mgľ. Maľtin Kadmožka, staľosta města

l

Tento dotačnípľogľam musí být dle $ lOc odst. zäkona 25012000 Sb., o ľozpočtoých pľavidlech územních
ľozpočtůve znění pozdějšĺch předpisů zveřejněn min. 30 dní před počátkem lhůty pľo podání žádosti' Pľogľam
se zveřejňuje nejméně po dobu 90 dnů ode dne
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