
MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU
DOTAČNÍ PROGRAMY

V ROCE 2019

PROGRAM 4 - Podpora výstavby nových studen - podpora řešení problému v lokalitách s 
klesající hladinou spodní vody pro trvale žijící občany v Týnci nad Sázavou a jeho místních 
částech

1. Účel a důvody dotačního programu
Účelem dotace je podpora občanů Týnce nad Sázavou a jeho místních částí, kterým klesá 
hladina vody ve studních.
Důvodem dotace je pomoc při zajištění vody pro domácnosti.

2. Finanční rámec dotačního programu
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu pro DOTAČNÍ 
PROGRAM 4 je 300.000 Kč.
Výše dotace je paušální ve výši 30 000 Kč včetně DPH.

3. Okruh způsobilých žadatelů
 fyzické osoby, které mají minimálně 5 let trvalé bydliště v nemovitosti, která má být 

zásobována vodou z nové studny

4. Podmínky a lhůty pro podání žádosti
Žadatel předkládá žádost o dotaci na formuláři „Žádost o poskytnutí dotace“, který je součástí 
vyhlašovaného Dotačního programu, vč. povinných příloh. Formulář je k dispozici na 
www.mestotynec.cz (formuláře/město) nebo na podatelně MěÚ.
Lhůty pro podání žádosti: od 02.01.2019 do 01.11.2019 (nebo do vyčerpání vyčleněných 
prostředků v rozpočtu města).

Žádost musí být v jednom písemném vyhotovení doručena poštou nebo osobně do podatelny 
Městského úřadu Týnec nad Sázavou, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou.

5. Hodnocení a rozhodování o žádosti

První fáze posouzení žádostí spočívá v ověření formální a věcné správnosti žádosti. Pokud 
žádost vykazuje formální a věcné nedostatky, poskytovatel vyzve žadatele (e-mailem) k jejich 
odstranění. Pokud žadatel do 15 kalendářních dnů od odeslání výzvy na adresu uvedenou 
v žádosti nedostatky neodstraní, poskytovatel žádost vyřadí z dalšího hodnocení.
Druhou fázi hodnocení provádí Odbor majetku Městského úřadu Týnec nad Sázavou. 
O přidělení dotace rozhoduje zastupitelstvo města na základě doporučení Odboru majetku a 
po projednání v radě města.
Kritéria pro hodnocení:

 nová studna v lokalitě bez veřejného vodovodu 
 rozpočet projektu musí být minimálně 60 000 Kč včetně DPH.
 v případě vybudování studny, ze které bude zásobováno více nemovitostí vodu, se 

dotace poskytuje každé napojené nemovitosti. 



Lhůta pro rozhodnutí o žádosti – výzva je průběžná (žádosti jsou vyřizovány v průběhu 
lhůty výzvy dotačního titulu.

6. Podmínky pro poskytnutí dotace

 Částka bude poskytnuta v roce 2019.

Dotace bude poskytnuta na základě oboustranně podepsané písemné veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace dle vzoru.
Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat vyúčtování dotace a zhodnocení 
projektu do 12 měsíců od podání žádosti. Při vyúčtování dotace se bude příjemce řídit 
ustanoveními smlouvy o poskytování dotace. Vyúčtování dotace musí být zpracováno na 
formuláři předepsaném pro tento vyhlášený dotační program „Vyúčtování dotace“.

7. Uznatelné a neuznatelné náklady

V rámci realizace projektu lze hradit tyto položky spojené s výstavbou studny:
 inženýring
 čerpací zkouška
 vrtání (kopání)
 vystrojení čerpadlem
 elektroinstalace
 vodovodní přípojka
 rozbor vody z nově vybudované studny

Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem DPH nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.

8. Kontrola dotace

Ověřování správnosti údajů uvedených v žádosti a jejích přílohách a správnosti použití 
poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole 
poskytovatele podle zákona o finanční kontrole. Poskytovatel je oprávněn provádět kontrolu 
od okamžiku podání žádosti.

9. Seznam příloh dotačního programu

 Žádost na vydaném formuláři včetně příloh, kterými jsou:
o Rozpočet na vybudování studny
o Kolaudační povolení

10. Ostatní ujednání

 Dotaci lze uplatnit na studny zkolaudované od 01.01.2018
 V případě výstavby obecního vodovodu, ze kterého by bylo možné nemovitost napojit, 

je žadatel (nebo jeho právní nástupce) povinen se na vodovod napojit nebo vrátit 
dotaci.

Kontakt: Ing. Bedřich Pešan, tel. (+420) 720 685 808, pesan@mestotynec.cz

Mgr. Martin Kadrnožka, starosta města

Tento dotační program musí být dle § 10c odst. 1 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejněn min. 30 dní před počátkem lhůty pro podání žádosti. Program 
se zveřejňuje nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.




