Program podpory využití zachycené dešťové vody na
území města Kadaně pro rok 2020
Realizátor programu: Město Kadaň
Předmět a účel dotace:
• dotace je určena na pořízení a instalaci nadzemní či podzemní nádrže na zachytává ní
dešťové vody na území města Kadaně
• dotace se poskytuje pouze na již realizovaný projekt
• podpořit lze projekt realizovaný v roce 2019 a 2020
• podpořit lze pouze jeden projekt/ nemovitost/ rok
Důvody dotace:
• zlepšení stavu životního prostředí snížením povrchového odtoku dešťové vody
a zvýšení jejího zadržování na území města Kadaně, snížení spotřeby pitné vody na
zálivku a snížení prašnosti
Způsob financování:
• předpokládaný roční objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu na tuto
účelovou dotaci je 500.000,- Kč (200.000 Kč na nadzemní nádrže; 300.000 Kč na
podzemní nádrže) z toho:
•

maximální výše dotace na jeden projekt činí:
10 000 Kč na nadzemní nádrže
50 000 Kč na podzemní nádrže

•

za prokázané náklady se považuje faktura s náležitostmi daňového dokladu na úhradu
částky za pořízení nádrže s příslušenstvím, případně na stavební a výkopové práce
přímo související s projektem; faktura bude vystavena na jméno a adresu žadatele; jiné
náklady nebudou z dotace hrazeny
na dotaci není právní nárok

•

Lhůta pro podání žádosti:
• formulář žádosti je ke stažení na internetových stránkách města www.mesto-kadan.c z,
případně si lze žádost vyzvednout osobně na odboru životního prostředí Městského
úřadu Kadaň, Mírové náměstí 1, Kadaň
• zpracovanou žádost o poskytnutí dotace je třeba doručit na Městský úřad Kadaň, odbor
životního prostředí, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň ve lhůtě od 01. 02. 2020 do
01. 11. 2020; žádost lze doručit poštou, osobně nebo prostřednictvím datové schránky
žadatele
• žádost není možné podat jinak než na předepsaném formuláři

Žadatel:
• dotace je určena pouze fyzickým osobám starším 18 let, vyjma osob, které jsou hlášeny
na ohlašovně města Kadaň - Mírové náměstí č. p. 1, Kadaň
• žadatelem může být vlastník rodinného domu na území města Kadaně (k. ú. Kadaň,
Bystřice u Kadaně, Pokutice, Úhošťany, Pastviny, Úhošť, Zásada u Kadaně, Tušimice
a Prunéřov), dále jen „rodinný dům“, který je užíván výlučně k trvalému bydlení nikoli
k podnikatelským účelům
• žadatelem může být vlastník rodinného domu na území města Kadaně (k. ú. Kadaň,
Bystřice u Kadaně, Pokutice, Úhošťany, Pastviny, Úhošť, Zásada u Kadaně, Tušimice
a Prunéřov), dále jen „rodinný dům“, který užívá tuto nemovitost výlučně k bydlení
nikoli k podnikatelským účelům
Podmínky a kritéria:
• základní podmínkou pro poskytnutí dotace, je schválení rozpočtu města s vyčleně ním
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:
a) nadzemní nádrž - minimální objem 300 litrů, výše dotace maximálně do výše 50 %
uznatelných nákladů, + bonus do výše 1 500 Kč na pořízení sběrače dešťových vod
(dle skutečných doložených nákladů),
b) podzemní nádrž - minimální objem 2000 litrů, výše dotace maximálně do výše 50%
uznatelných nákladů
• rodinný dům bude v žádosti o poskytnutí dotace žadatelem přesně specifikován (číslo
popisné, parcelní číslo, katastrální území)
• zařízení bude po dobu tří let od rozhodnutí o poskytnutí dotace umístěno výlučně na
pozemku (pozemcích), který přímo sousedí s rodinným domem (nebo navazuje na toto
vlastnictví); tento pozemek musí být rovněž ve vlastnictví žadatele
• v případě nemovitostí ve spoluvlastnictví 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 Kadaň; žadatel je povinen umožnit kontrolu instalo va né
nádrže (předložit protokol) nejpozději ve lhůtě stanovené pro předložení finanč ního
vypořádání dotace
• dotace budou poskytovány do doby vyčerpání stanovené výše finančních prostředků z
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 Kadaň 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
30. 11. 2020

Příloha programu podpory využití zachycené
dešťové vody na území města Kadaně pro rok 2020

MĚSTO KADAŇ

Žádost o poskytnutí dotace na využití zachycené dešťové vody na území
města Kadaně pro rok 2020
1. Žadatel:
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Datum narození: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bydliště: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon, email: ……………………………………………………………………………………………………………………….…………..
Bankovní spojení: …………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Projekt
Název projektu a účel:

a) nadzemní nádrž
b) podzemní nádrž

3. Místo umístění nádrže:
rodinný dům č.p.:………………………………………………………………………………………………………………………………….
pozemek p. č.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
katastrální území: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Náklady projektu
celkové náklady: ………………………..……………………………………
5. Odůvodnění žádosti: ……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Kontaktní osoba:
Jméno a příjmení: …..…..…..…..…………...…..…..……………………………………………………………………………….……..
Adresa: …..…..…..…..…..…..……………………………………………………………………………………………….......................
Telefon, email: ……………………………………………………………………………………………………………….......................
V Kadani dne ………………….
..............................................................................
podpis žadatele

Příloha č.1 k žádosti

Čestné prohlášení o bezdlužnosti
Prohlašuji, že ke dni podání žádosti nemám žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu k poskytovateli
dotace městu Kadani.

V………………………………….
dne………………………...……

Podpis …………………………………………..

Čestné prohlášení o pravdivosti údajů v žádosti
Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti o dotaci a jejích přílohách jsou pravdivé a že na požadovaný
projekt není současně čerpána finanční podpora z jiného dotačního programu města Kadaně.

V………………………………….
dne………………………………

Podpis …………………………………………..

Příloha č. 2 k žádosti

Správce daně (poplatku):
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

ZPROŠTĚNÍ MLČENLIVOSTI SPRÁVCE DANĚ – DAŇOVÝM SUBJEKTEM
Daňový subjekt (poplatník):
jméno, příjmení …………………………………………
bytem ………………………………….……………………
r.č. …………………………….………………………………
V souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „daňový řád“),
zprošťuji povinnosti mlčenlivosti
pracovníky správce daně – podle místa trvalého pobytu v době podání žádosti týkajících se:
1) správy daní včetně nedoplatku daně a příslušenství daně u místního poplatku:
 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
 ze psů
2) peněžitého plnění v rámci dělení správy
 pokut včetně příslušenství
 nákladů řízení včetně příslušenství
 jiná peněžitá plnění včetně příslušenství
3) peněžitého plnění, pokud zákon stanoví, že se při jeho správě postupuje podle daňového
řádu
vše v rozsahu výše pohledávek po splatnosti (nedoplatků) na uvedených položkách.
Ve výše uvedeném rozsahu zprošťuji povinnosti mlčenlivosti pracovníky správce daně podle
místa trvalého pobytu v době podání žádosti u daňového (-ých) subjektu (-ů) poplatníka (-ů)
vůči kterému (-ým) jsem zákonným zástupcem:
Toto zproštění mlčenlivosti v uvedeném rozsahu se vydává Odboru životního prostředí MěÚ
Kadaň pro účel zpracování žádosti poskytnutí dotace z „Programu podpory využití zachycené
dešťové vody na území města Kadaně.

V ……………………….. dne …………………………
……………………………………………..
podpis daňového subjektu

