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Podpoľa výstavby nových studen _ podpora řešení problému v lokalitách s
klesající hladinou spodní vody pro trvale žijícíobčany v Týnci nad Sázavou a jeho místních
4

_

částech

r. Úľel a důvody dotačního pľogľamu
Učelem dotace je podpora občanůT;ýmce nad Sázavou a jeho místníchčástí,kteniłn klesá
hladina vody ve studních.
Důvodem dotace je pomoc při zajištění vody pro domácnosti.
2. Fĺnančníľámec dotačního programu
Předpokládaný celkový objem peněžníchpľostředků vyčleněných v ľozpočtupro DOTACNI
PROGRAM 4 je 300.000 Kč.
Výše dotace je paušální ve výši 30 000 Kč včetně DPH.
3.

okľuh způsobilých žadatelů

4.

Podmínky a lhůty pro podání žádosti

o

fyzické osoby, kteľémají minimálně 5 let trvalé bydliště v nemovitosti, která
zásobována vodou znové studny

mábý

Žadatę|předkládá žádost o dotaci na formuláři,,Żádost o poskýnutí dotace", kteľý je součástí

vyhlašovanéhoDotačníhopľogramu, vč' povinných příloh. Formulář je k dispozici na
www.mesto Ęnec' cz (formuláře/město) nebo na podatelně MěU.
Lhůty pľo podání žádosti: od 02.0l.2019 do 0l.11.20l9 (nebo do wčeľpáníwčleněnÝch
pľostředků v ľozpočtuměsta).
Żád,ost musí bý v jednom písemném vyhotovení doľučenapoštou nebo osobně do podatelny
Městského úřadu Týnec nad Sázavou, K Náklí 404,257 4I Týnec nad Sázavou.

Hodnocení a ľozhodování o žádostĺ
Pwni fázę posouzení žádostíspočíváv ověření foľmální a věcné správnosti žádosti. Pokud
žádost vykazuje formální a věcné nedostatky, poskýovatelvyzve žađatele(e-mailem) k jejioh
odstľanění' Pokud żadatel do 15 kalendářních dnů od odesláni výzvy na adľesu uvedęnou
v žádosti nedostatky neodstraní, poskýovatel žádost vyřadí z dalšího hođnocení.
Druhou fázi hodnocení pľovádí odboľ majetku Městského úřadu Týnec nad Sázavou.
o přidělení dotace ľozhoduje zastupitelstvo města ĺa zäkladě doporučeníodboru majetku a
5.

po pľojednání v ľadě města.

Kľitérĺapro hodnocení:

.
o
o

nová studna v lokalitě bez veřejného vodovodu
rozpočet pľojektu musí být minimálně 60 000 Kč včetně DPH'

v případě vybudování studny, ze ktęré bude zásobováno více nemovitostí vodu,
dotace poskytuje každénapojené nemovitosti.

se

Lhůta pro ľozhodnutí o žádostĺ _ vÝzva ie pľůběžná(žádosti isou vvřizovánv v pľůběhu
lhůty výzw dotačního tĺtulu.
6. Podmínky pľo poskytnutí dotace

.

Částka bude poskýnuta v roce 2019.
Dotace bude poskytnuta na zźk|aďě oboustľanně podepsané písemnéveřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace dle vzoru.
Po ukončenirealizace projektu je příjemce povinen zpracovatvyričtování dotace a zhodnocení

projektu do 12 měsícůod podání žádosti. Při výčtovánídotace se bude příjemce řídit
ustanoveními smlouvy o posĘrtování dotace' Výčtovánídotace musí bý zpracovźno na
foľmuláři předepsaném pľo tento vyhlášený dotačníprogram ,,Výčtovánídotace".
7.Uznate|né a neuznatelné náklady
V rámci realizacę pľojektu lzęhradittyto položky spojené s qýstavbou studny:
o inženýring
o čerpacízkouška
o vľtání(kopání)
. vystrojení ěerpadlem

.
o
.

elektľoinstalace

vodovodní přípojka
rozbor vody z nově vybudované studny
Daň zpřidané hodnoty vztahujíci se k uznateln;im nákladům je uznatelným nákladem, pokud
příjemce není plátcem DPH nebo pokud mu nevznikánárokna odpočet této daně.

Kontľola dotace
ověřování správnosti údajůuveđenýchv žádosti a jejích přílohách a spľávnosti použití
poskýnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelněvyužita, podléhá kontrole
poskytovatele podle zźtkona o ťlnančníkontrole. Poskýovatel je opľávněn provádět kontľolu
8.

od okamžiku podání žádosti.
9. Seznam

.

10.

příloh dotačního pľogramu

Žádostna vydaném formuláři včetně příloh, kteými jsou:
o Rozpočetnavybudování studny
o Kolaudačnípovolení

ostatní ujednánĺ

o

Dotaci lze uplatnit na studny zkolaudované od 01'01.2018
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
Mgr. Martin Kadmožka, staľosta města
Tęnto dotačníprogľam musí být dle $ 10c odst. 1 zákona 25012000 Sb., o ľozpočtových pravidlech územníclr
ľozpočtůveznění pozdějších předpisťr zveřejněn min. 30 dní před počátkem lhůty pľo podání žádosti. Program
se zveřejňuje nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.
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