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Resumé 
Podporovaná aktivita:  

Akumulace a využití srážkových vod v segmentu obytných domů v Halenkovicích. 

Oprávněný příjemce podpory: 

Vlastník a stavebník obytného domu s trvalým bydlištěm v Halenkovicích. 

Termín výzvy: 

Termín vyhlášení výzvy 13.9.2017, žádost o poskytnutí podpory je možné podat v období  
od 15.9.2017, a to až do vyčerpání alokace. 

Výše podpory: 

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 60 % z celkových způsobilých výdajů maximálně 
však 60 000,- Kč. 

Alokace: 

1 200 000,- Kč 
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1. Cíle výzvy: 

Motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření 

s dešťovou vodou a snížit tím množství odebírané podzemní pitné vody. 

2. Základní pojmy a podmínky podpory: 

2.1 Podpora může být poskytnuta pouze na projekty (stavby) vhodné k bydlení tzv. rodinné 

domy ve smyslu vyhlášky č. 501/2006 Sb. a byly schváleny k užívání před datem vyhlášení 

této výzvy. 

2.2 Žadatel musí zůstat vlastníkem obytného domu od podání žádosti až do okamžiku vyplacení 

podpory na bankovní účet uvedený v žádosti. Výjimky se nepřipouští. 

2.3 Podpora je poskytována formou dotace z rozpočtu Obce Halenkovice v souladu s 

rozhodnutím Zastupitelstva obce Halenkovice. 

2.4 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Halenkovice schvaluje Zastupitelstvo obce 

Halenkovice. 

2.5 Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 60 % z řádně doložených 

celkových způsobilých výdajů, maximálně však 60 000,-Kč. 

2.6 K jednotlivému obytnému domu lze v rámci dotace obce získat podporu pouze jednou. 

2.7 Podpora je poskytována pouze vlastníkům nemovitostí, domů s trvalým bydlištěm 

v Halenkovicích. 

2.8 Nárok na podporu mají pouze žadatelé, kteří využijí dešťovou vodu k akumulaci ze střech 

svých nemovitostí (domy, stodoly, garáže a jiné) z minimální plochy (součtu) 100 m2. 

2.9 Žadatel podpory musí splnit minimální akumulační objem nádrže 5 m3 a umístit ji do 

nezámrzné hloubky. 

2.10 Podmínkou přidělení dotace je využití dešťové akumulační vody pro praní, či splachování WC či 

jejich kombinaci. 

2.11 Přípustné je použití i na zálivku, ale je nutné splnit bod 2.10.  

2.12 Žadatel je povinen realizovat celé dílo včetně vyúčtování a závěrečné zprávy do 12 měsíců od 

podpisu smlouvy o poskytnutí podpory. 

 

3. Kdy podporu nelze poskytnout: 

3.1 Podpora nemůže být poskytnuta v případě, že má žadatel nesplněné finanční závazky vůči 

Obci Halenkovice (např. poplatky za odpady, stočné či jiné), či jiné státní instituci např. 

Finanční úřad, zdravotní pojišťovna aj. 

3.2 Podpora nemůže být poskytnuta v případě, že na žadatele či dům je vyhlášeno insolvenční 

řízení, policejní obstavení příp. zástava omezená soudcovskou či exekutorskou zástavou, je 

nařízena exekuce či příkaz k prodeji nemovitosti (domu). Zástavy z důvodů hypotéky a půjčky 

nejsou na závadu. 

3.3 Podporu nelze poskytnout žadateli, který na stejný objekt již využil jinou podporu tohoto 

druhu. 

3.4 Podporu nelze poskytnout na výrobky a technologie, které nejsou přímo určeny pro 

zamýšlené použití, na repasované a použité zařízení, či na již dříve použité stavební materiály 

a komponenty. Výdaje spojené s pořízením takových výrobků jsou vždy považovány za 

nezpůsobilé. 
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4. Udržitelnost projektu a z toho vyplívají povinnosti: 

4.1 Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen zajistit udržitelnost projektu po dobu 5 let  

od dokončení realizace projektu. 

4.2 Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen umožnit kontrolu provedení opatření na místě 

realizace stavby, včetně kontroly souvisejících dokumentů osobám pověřených Obcí 

Halenkovice, případně jiným kontrolním orgánům, a to do uplynutí udržitelnosti projektu. 

4.3 Žadatel je povinen upozornit na tuto podmínku nového majitele nemovitosti v případě 

prodeje, či jiné změny. Touto změnou nejsou dotčeny závazky vyplývají ze smlouvy  

o poskytnutí podpory.   

 

5. V případě neplnění: 

5.1 Pokud příjemce neplní smluvní podmínky, má Obec Halenkovice právo požadovat, aby  

ve lhůtě, kterou stanoví obec, vrátil poskytnutou podporu. Dle smlouvy mají finanční 

prostředky poskytnuté Obcí Halenkovice charakter zálohy, a to po celou dobu udržitelnosti 

projektu. Uplynutím doby udržitelnosti projektu jsou poskytnuté finanční prostředky 

definitivně přiznány příjemci podpory. 

 

6. Způsobilé výdaje: 

6.1 Způsobilými výdaji jsou takové výdaje, které jsou přímo a výhradně spojeny s realizací 

podporovaných opatření splňujících podmínky této výzvy. Způsobilé výdaje musí být řádně 

doloženy dodavatelskou fakturou a soupisem provedených prací (nebo jiným průkazným 

způsobem). Způsobilý výdaj musí být prokazatelně zaplacen ze strany příjemce podpory 

 a doložen relevantním dokladem o úhradě (výpis z bankovního účtu, příjmový pokladní 

doklad). 

6.2 Způsobilým výdajem je celková cena včetně DPH. 

6.3 Za způsobilé výdaje jsou považovány všechny výdaje přímo související s dodávkou a montáží 

podporovaného opatření. Jedná se o tyto výdaje: 

 Nákup výrobků, zařízení a technologií (např. akumulační nádrže, čerpadla, filtrační členy) 

s výjimkou použitých výrobků a výrobků, které nejsou výrobcem určeny pro dané použití 

(např. použité cisterny, IBC kontejnery…). 

 Instalaci a zprovoznění systému (např. zemní práce, usazení, vzájemné propojení 

jednotlivých zařízení, úpravy svodů srážkové vody, úprava stávajících podzemních nádrží, 

úprava či budování vnitřních rozvodů užitkové vody, napojení na přívod elektrické energie) 

 Vypracování projektové dokumentace podporovaného opatření v případě, že je to 

požadováno. 

6.4 Případné práce prováděné svépomocí, včetně nákupu či nájmu strojů, nejsou způsobilým 

výdajem. 

 

7. Podání žádosti o podporu a registrace: 

7.1 Žádost se podává osobně na přepážce OÚ Halenkovice či zasílá poštou. 

7.2 Žádost se vyplní na formulář, a to elektronicky uvedený na stránkách Obce Halenkovice. 

7.3 Žadatel bude registrován dle doručení žádosti (datum a čas). 

7.4 V případě neúplnosti žádosti, bude žadatel písemně vyzván k odstranění nedostatků, a to  

do 30 kalendářních dnů. 
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8. Dokumenty předkládané žadateli: 

8.1 Vyplněný formulář žádosti o podporu. 

8.2 Doklad o vlastnictví stavby žadatelem. 

8.3 Souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků obytného domu, který přímo souvisí 

s předmětem podpory – pouze v případě, že je tento dům ve spoluvlastnictví více osob. 

8.4 Podrobný popis navrhovaného řešení, včetně dimenzování jednotlivých součástí 

navrhovaného řešení (např. objem nádrže, dimenzování rozvodů, řešení bezpečnostních 

přepadů) a určení jejich technických parametrů (např. systém filtrace). 

8.5 Výkresovou část se znázorněním hranic dotčených pozemků, všech odvodňovaných ploch (vč. 

uvedení jejich rozměrů, typu a sklonů), akumulačních nádrží a dalších technologických prvků, 

trasování svodů/přivaděčů. Charakteristický řez umístění akumulační nádrže. Schéma 

systému (blokové znázornění jednotlivých součástí systému a jejich vzájemného propojení, 

včetně způsobu oddělení rozvodů pitné a užitkové vody / je-li relevantní). 

 

 

9. Prohlášení obce Halenkovice: 

9.1 Na dotaci není právní nárok. 

9.2 Obec Halenkovice si vyhrazuje právo zrušit či jinak změnit tuto dotaci. 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Halenkovice 


