Dotační program
Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou
2021

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace
(dále také „Pravidla“)

Článek 1. Předmět dotace
Účelem dotačního programu je:
A) Podpora zpracování variantní studie odkanalizování všech místních částí
obce (dále jen „studie“), která má obci napomoci nalézt optimální variantu řešení
odkanalizování a likvidace odpadních vod ve všech jejích místních částech.
Studie musí zahrnovat popis stávajícího stavu a všechny relevantní varianty
odkanalizování všech místních částí obce. Způsob likvidace odpadních vod bude
vypracován minimálně v těchto variantách:
1. Individuální čištění – pomocí domovních čistíren odpadních vod
2. Individuální čištění – svozem bezodtokých jímek
3. Napojením na nejbližší stávající vyhovující čistírnu odpadních vod (dále také
„ČOV“) se systémem odkanalizování pomocí gravitační nebo tlakové
kanalizace
4. Centrální čištění intenzivní – vybudování nové mechanicko-biologické ČOV se
systémem gravitační nebo tlakové kanalizace
5. Centrální čištění extenzivní – vybudování kořenové ČOV nebo čištění
v biologickém rybníku ve variantě ponechání stávající jednotné kanalizace
a variantě vybudování kanalizace nové
Součástí navržené centrální ČOV bude i varianta s doplněním technologie na
odstraňování fosforu.
U každé varianty budou vyčísleny investiční a provozní náklady s předběžnou
kalkulací výše stočného. Pro každou variantu musí být zpracováno schéma hlavních
tras kanalizačních řadů a objektů se zakreslením do katastrální mapy. Studie bude
doplněna situačními zákresy. Součástí studie musí být i výpis z katastru nemovitostí,
ze kterého jsou patrné informace o pozemku, na který by se umisťovaly neliniové
stavby, jméno vlastníka a zobrazení dotčeného pozemku v katastrální mapě.
U liniových staveb stačí přehledný seznam všech vlastníků pozemků, kterých se
stavba dotkne. U té části obce, kde je již v době podání žádosti o dotaci na
zpracování variantní studie likvidace odpadních vod řešena vyhovujícím způsobem
a v souladu s platnou legislativou, bude pro tuto část obce postačující popis
stávajícího stavu. Studie musí být předem projednána s vodoprávním úřadem,
správcem povodí a vodního toku a také s krajským úřadem. O jednáních bude
vypracován záznam, který bude součástí studie. Studie musí být projednána na
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veřejném zasedání zastupitelstva obce. Záznam z projednání, včetně uvedení
zvolené varianty odkanalizování a likvidace odpadních vod, bude přiložen ke studii.
Závěr studie musí obsahovat doporučení zpracovatele studie k výběru optimální
varianty odkanalizování a likvidace odpadních vod, možné zdroje financování
realizace zvolené varianty a postup dalších kroků k realizaci.
B) Podpora zpracování variantní studie zásobování pitnou vodou všech místních
částí obce (dále také jen „studie“), která má obci napomoci nalézt optimální variantu
řešení zásobování pitnou vodou ve všech jejích místních částech.
Studie musí zahrnovat popis stávajícího stavu a všechny relevantní varianty
zásobování pitnou vodou všech místních částí obce. Bude vypracována varianta:
1. Individuální zásobování z domovních studní, a to v případě, že v dané části
obce není vybudován vodovod
2. Vodovodní síť s posílením stávajících zdrojů nebo vybudování nových zdrojů
samostatně pro posuzovanou místní část
3. Vodovodní síť s posílením stávajících zdrojů nebo vybudování nových zdrojů
společnou pro více místních částí v rámci jedné obce
4. Vodovodní síť s napojením na skupinový vodovod nebo vodovod nebližší
sousední obce s dostačujícím zdrojem vody (co do jakosti a množství)
U každé varianty budou vyčísleny investiční a provozní náklady s předběžnou
kalkulací výše vodného. Pro každou variantu musí být zpracováno schéma hlavních
tras vodovodních řadů a objektů se zakreslením do katastrální mapy. Studie bude
doplněna situačními zákresy. Součástí studie musí být i výpis z katastru nemovitostí,
ze kterého jsou patrné informace o pozemku, na který by se umisťovaly neliniové
stavby, jméno vlastníka a zobrazení dotčeného pozemku v katastrální mapě.
U liniových staveb stačí přehledný seznam všech vlastníků pozemků, kterých se
stavba dotkne. U té části obce, kde je již v době podání žádosti o dotaci na
vypracování variantní studie zásobování pitnou vodou řešeno vyhovujícím
způsobem, tj. množství pitné vody je dostačující, její jakost je v souladu s platnou
legislativou, bude pro tuto část obce postačující popis stávajícího stavu.
Studie musí být projednána s krajským úřadem. O jednání bude vypracován záznam,
který bude součástí studie. Studie musí být projednána na veřejném zasedání
zastupitelstva obce. Záznam z projednání, včetně uvedení zvolené varianty
zásobování pitnou vodou, bude přiložen ke studii. Závěr studie musí obsahovat
doporučení zpracovatele studie k výběru optimální varianty zásobování pitnou vodou,
možné zdroje financování realizace zvolené varianty a postup dalších kroků
k realizaci.
Zpracovatelem variantní studie jak podle bodu A), tak podle bodu B) tohoto článku,
musí být osoba s osvědčením o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor: „stavby
vodního hospodářství a krajinného inženýrství“.
Zpracovaná studie bude podkladem pro aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů
a kanalizací Plzeňského kraje.
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Podpora zpracování studie je v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 a 2 zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se uvádí, že plán rozvoje
vodovodů a kanalizací musí být hospodárný a musí obsahovat technicky
nejvhodnější řešení.
Souběh dotací na stejný předmět dotace od jiných poskytovatelů či v rámci rozpočtu
Plzeňského kraje z jiných dotačních programů není možný.
Finanční prostředky budou poskytovány formou neinvestiční účelové dotace (dále
jen „dotace“) v rámci rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2021.
Poskytovatelem dotace je Plzeňský kraj (dále jen „Plzeňský kraj“ či „Poskytovatel“).
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků pro tento dotační program na
rok 2021 činí 600 000 Kč.
Výše dotace:
do 70 % uznatelných nákladů na zpracování studie, a zároveň
- maximálně 25 000 Kč pro zpracování studie podle bodu A) nebo B) tohoto
článku
- maximálně 40 000 Kč pro zpracování studie podle bodu A) a současně B)
tohoto článku
Pokud je žadatel/příjemce ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, plátcem daně z přidané hodnoty nebo se jím
v průběhu zpracování studie stane a může uplatnit nárok na odpočet DPH z výše
uvedené studie u příslušného správce daně, nelze z poskytnuté dotace hradit část
nákladů odpovídající výši daně z přidané hodnoty.
V případě pochybnosti, zda lze náklady z prostředků dotace hradit či nikoliv,
rozhoduje o uznatelnosti nákladů výhradně Krajský úřad Plzeňského kraje.

Článek 2. Žadatel o dotaci
Žadatelem o dotaci může být:


obec na území Plzeňského kraje do 1 000 obyvatel (včetně všech jejích
místních částí)



Dobrovolný svazek obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále i „DSO“), který podá žádost za členskou obec
na území Plzeňského kraje do 1 000 obyvatel (včetně všech místních
částí dané obce) nebo jednu společnou za více členských obcí na území
Plzeňského kraje, kdy alespoň jedna z nich má do 1 000 obyvatel (včetně
všech místních částí) a u kterých je zvažováno společné řešení
zásobování pitnou vodou nebo odkanalizování a čištění odpadních vod.

Zdrojem pro určení počtu obyvatel obce je údaj z veřejné databáze Českého
statistického úřadu aktuální ke dni podání žádosti.
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Článek 3. Žádost o dotaci
1. V rámci tohoto dotačního programu je žadatel oprávněn podat pouze jednu
žádost o dotaci, přičemž v jedné žádosti může být požadavek na zpracování
studie podle bodu A) i B) dle článku 1. těchto Pravidel současně.
2. Dobrovolný svazek obcí jako žadatel může podat více žádostí, vždy však
jednu žádost za jednu členskou obec na území Plzeňského kraje, případně
jednu společnou za více členských obcí na území Plzeňského kraje, kdy
alespoň jedna z nich má do 1 000 obyvatel (včetně všech místních částí)
a u těchto obcí je zvažováno společné řešení zásobování pitnou vodou nebo
odkanalizování a čištění odpadních vod.
3. Dotace se poskytuje pouze na náklady vzniklé nejdříve dne 1. 1. 2021.
4. Žádosti lze podávat průběžně v termínu uvedeném v bodu 6. tohoto článku.
5. Termín realizace uvedený v žádosti je shodný s termínem předložení
finančního vypořádání dotace, tj. závěrečného vyúčtování, jehož součástí je
vypracovaná a projednaná studie podle bodu A) nebo B) dle článku 1 těchto
Pravidel včetně uvedení termínu podané žádosti o aktualizaci (změnu) v Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje v souladu s variantou, která
byla studií vyhodnocena jako nejvhodnější způsob odkanalizování nebo
zásobování pitnou vodou obce včetně všech jejích místních částí. Žádost
o změnu v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje tedy musí
být příjemcem podána před termínem pro předložení finančního
vypořádání dotace.
6. Žádost o dotaci v rámci Dotačního programu variantní studie odkanalizování
obcí a zásobování pitnou vodou 2021 dle těchto Pravidel podá žadatel
v termínu od 1. 2. 2021 do 30. 7. 2021 do 12:00 hod, anebo do vyčerpání
alokace, a to elektronicky prostřednictvím softwarové aplikace eDotace
(dále jen „aplikace eDotace“) přístupné na internetové adrese:
http://dotace.plzensky-kraj.cz.
Žádosti
podávané
v aplikaci
eDotace
doporučujeme podávat přes uživatelský účet ePUSA (ne přes účet veřejnost).
V uvedeném termínu rovněž vloží žadatel do aplikace eDotace v elektronické
podobě všechny přílohy požadované těmito Pravidly a administrátorem
dotačního programu. Při vyplňování žádosti v eDotacích v poli „účel dotace“ je
nutné rozepsat jaký typ studie (variantní studie odkanalizování nebo
zásobování pitnou vodou) je předmětem žádosti.
7. Přílohy žádosti:
Společné pro žadatele - obec i DSO:
a) doklad o bankovním účtu žadatele, na který bude případná dotace
poukázána. Z dokladu musí být patrný název banky, číslo bankovního
účtu a majitel bankovního účtu (např. smlouva o účtu, prohlášení banky
o vedení účtu, bankovní výpis apod.),
4

b) prohlášení žadatele, zda je či není plátcem DPH a v případě, že je
plátcem DPH a zároveň nebude uplatňovat nárok na odpočet DPH
u správce daně, také uvedení zákonného důvodu k neuplatnění
odpočtu DPH,
c) při zastupování doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním
s Poskytovatelem (plná moc podle občanského zákoníku),
d) je-li relevantní, tak doklad o problematickém stavu zásobování pitnou
vodou (omezení odběru pitné vody veřejnou vyhláškou, náhradní
zásobení pitnou vodou, rozbory vody z domovních studní, apod.),
e) další přílohy požadované administrátorem dotačního programu.
Žadatel obec předloží také:
f) zápis usnesení o volbě starosty,
g) přehled majetkových vztahů - samostatný formulář č. 1a.
Žadatel DSO předloží také:
h) přehled majetkových vztahů - samostatný formulář č. 1b,
i) smlouva o založení DSO včetně stanov a aktuální seznam členů DSO,
j) písemnost, ze které je patrné jméno a příjmení oprávněné osoby (jsou
patrná jména a příjmení oprávněných osob) jednat a podepisovat
jménem žadatele.
8. Administrátor dotačního programu posoudí žádost z hlediska kompletnosti
a přijatelnosti. Pokud nebude podaná žádost kompletní a nebude splňovat
podmínky přijatelnosti (splnění všech povinných zákonných náležitostí žádosti
a podmínek stanovaných těmito Pravidly), vyzve administrátor žadatele, aby
žádost ve lhůtě do 5 pracovních dnů doplnil. V odůvodněných případech může
stanovit administrátor dotačního programu lhůtu delší. V případě, že žadatel
žádost ve stanovené lhůtě nedoplní, bude jeho žádost vyřazena, o čemž bude
informován prostřednictvím aplikace eDotace.

Článek 4. Schválení poskytnutí dotace
1. Hodnoticím kritériem je časové hledisko podání žádosti o dotaci.
2. Pokud žádost splní formální kritéria dle čl. 3. bod 8. těchto Pravidel, bude
předložena příslušnému orgánu Plzeňského kraje ke schválení, nebo
neschválení poskytnutí dotace, a to s ohledem na alokaci finančních
prostředků tohoto dotačního programu.
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 30. 9. 2021
3. Žadatelé budou administrátorem dotačního programu vyrozuměni o schválení
či neschválení poskytnutí dotace prostřednictvím aplikace eDotace.
4. Žadatelé, kteří budou vyrozuměni o schválení poskytnutí dotace, budou
současně vyzváni k předložení potřebných dokladů pro vypracování návrhu
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace (dále jen
„smlouva“).
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Náležitosti předkládané jako podklady pro uzavření smlouvy, pokud již nebyly
předloženy s žádostí o dotaci (budou doloženy vložením do aplikace eDotace na
výzvu administrátora po rozhodnutí o poskytnutí dotace):
a) aktuální prohlášení žadatele, zda je či není plátcem DPH, pokud již nebylo
doloženo, že žadatel je plátcem DPH,
b) doložení objednávky nebo smlouvy o dílo, ze které je patrný zpracovatel
studie a celková cena studie včetně uvedení ceny v Kč bez DPH
a včetně DPH. Do objednávky nebo do smlouvy o dílo doporučujeme
uvést, že studie bude vyhotovena v min. rozsahu dle těchto Pravidel,
c) doložení kvalifikace zpracovatele studie, tj. osvědčení o autorizaci inženýra
nebo technika v oboru „stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství“.
5. Žadatelé, kteří řádně doloží podklady dle bodu 4 tohoto článku, obdrží návrh
smlouvy k podpisu.
6. Poskytovatel dotace je povinen dle vnitřních předpisů zveřejnit uzavřenou
smlouvu na své elektronické úřední desce.
7. Příjemce bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn použít zpracovanou
studii pro své potřeby (např. jako podklad pro aktualizaci Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, k propagaci, apod.).
8. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
9. Pokud žadatel neposkytne součinnost k uzavření smlouvy dle bodu 4 tohoto
článku, a to ani na výzvu administrátora dotačního programu, do 30. 11. 2021,
nebude žadateli dotace poskytnuta.

Článek 5. Poskytnutí dotace
1. Dotace bude příjemci poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem
v průběhu roku 2021 po nabytí účinnosti smlouvy. V odůvodněných případech
si smluvní strany mohou sjednat jiný způsob poskytnutí dotace.
2. Plzeňský kraj jako Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo průběžné
a následné kontroly využití poskytnuté dotace příjemci.

Článek 6. Vyhodnocení plnění podmínek poskytnutí dotace
1. Příjemce je povinen nejpozději do 12 měsíců od uzavření smlouvy, pokud
nebude ve smlouvě uvedeno jinak, a současně nejpozději do termínu
realizace (uvedeného ve smlouvě) zažádat o aktualizaci (změnu) v Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, je-li relevantní.
2. Příjemce dotace musí pro vyhodnocení plnění podmínek poskytnutí dotace
vyplnit předem daný formulář závěrečného vyúčtování dotace –
samostatný formulář č. 2, a vložit jej v elektronické podobě do aplikace
eDotace (http://dotace.plzensky-kraj.cz).
3. Do aplikace eDotace je dále nezbytné naskenovat účetní doklad potvrzující
zpracování a zaplacení studie, tj. fakturu, výdajový pokladní doklad, výpis

6

z bankovního účtu apod. a dále zpracovanou a projednanou studii včetně
všech záznamů z projednání (dle článku 1. těchto Pravidel).
4. Výše uvedené (viz bod 2. a 3. tohoto článku) je nezbytné splnit nejpozději
do termínu stanoveného ve smlouvě (termín realizace).
5. Nesplnění podmínek poskytnutí dotace a nedodržení termínu pro doložení
finančního vypořádání dotace bude mít za následek sankce plynoucí
ze smlouvy vůči příjemci dotace.
6. Závěrečné vyhodnocení plnění podmínek poskytnutí dotace (tj. následnou
veřejnosprávní kontrolu) provádí administrátor dotačního programu
protokolem.
7. Na administrování dotací se nevztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů.
8. V případě vyčerpání finanční alokace může být dotační program ukončen
i před uplynutím termínu pro podávání žádostí.
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