STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
6. schůze rady města dne: 17.03.2020
Bod pořadu jednání: 44
Záměr zřízení Dotačního programu na podporu domovních čistíren odpadních vod
Stručný obsah: Předmětem materiálu je představení záměru na zřízení městského dotačního
programu (mimo Dotační fond SML) na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod,
včetně projektových prací.

MML, Odbor ekologie a veřejného prostoru
Důvod předložení: snížení znečištění povrchových vod ve vybraných měst-tských lokalitách
Zpracoval:

Sládková Lucie, Ing. - vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru

Projednáno s:

Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro technickou správu a informační
technologie

Předkládá:

Sládková Lucie, Ing. - vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
záměr zřízení samostatného městského dotačního programu na podporu domovních čistíren
odpadních vod.
ukládá
zajistit všechny nezbytné úkony vedoucích ke zřízení městského dotačního programu na
podporu domovních čistíren odpadních vod
P: Sládková Lucie, Ing. - vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
T: 30.04.2020
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Důvodová zpráva
V současné době chybí v některých částech města Liberce kanalizace zakončená napojením na městskou
centrální čistírnu odpadních vod (dále jen ČOV). Jako jeden z důsledků této skutečnosti lze označit mj. i
zhoršenou kvalitu vody v Harcovské přehradě.
Významná část urbanizované plochy povodí Harcovského potoka není napojena na systematickou
kanalizaci a individuální odkanalizování objektů již nesplňuje požadavky na čistotu vypouštěných vod
(historické septiky s přepady, ze kterých odpadní vody přímo nebo nepřímo odtékají do vodního toku,
trativody).
V oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledově možnost připojení
nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV a nemovitosti tak vypouštějí splaškovou vodu přímo do
vodních toků, lze zajistit prevenci či omezení znečištění povrchových vod z komunálních zdrojů
prostřednictvím realizace domovních čistíren odpadních vod (dále jen DČOV).
Vytipované lokality na území statutárního města Liberec:
1. povodí Harcovského potoka – Starý Harcov a Nový Harcov
2. povodí Jizerského potoka
Cílem tohoto programu je uvedenou zátěž povrchových vod eliminovat a zajistit tak zvýšení kvality
vody v zájmových vodních tocích i navazujících vodních útvarech. Dále tímto krokem dojde ke zlepšení
životního prostředí v oblasti odpadních vod; a to podporou výstavby DČOV formou účelové
neinvestiční či investiční dotace na:
1) projektové dokumentace k pořízení DČOV
2) vlastní výstavbu DČOV
Na pořízení projektové dokumentace bude úspěšným žadatelům poskytnuto 50 % výdajů, maximálně
však 15.000 Kč.
Na vlastní výstavbu, umístění jedné DČOV bude dotace taktéž činit 50 % výdajů, maximálně však
částku, která je závislá na počtu lidí, jež budou na čističku napojeni, tedy na tzv. počtu ekvivalentních
obyvatel. Ekvivalentním obyvatelem je míněn člověk, který v průměru vyprodukuje 150 litrů odpadních
vod denně. Konkrétně bude možné získat max. 50.000 Kč – 110.000 Kč, dle „velikosti“ DČOV odvislé
na množství napojených obyvatel na uvedené zařízení.
Program podpory DČOV musí svými nároky na žadatele odpovídat zejména požadavkům státní správy,
orgánu ochrany přírody (vodoprávního úřadu), platné legislativy na podobu projektové dokumentace i
účinnosti čištění a vypouštěné kvality přečištěné odpadní vody z nově zřízených DČOV.
Důležité je též důsledné vymezení zájmového území, zejména z pohledu oprávněných žadatelů ve
vztahu k místním podmínkám, terénu, odvodnění území prostřednictvím nejen „hlavních“ vodních toků,
ale i drobných vodních toků (jeho přítoků), bezejmenných toků, které se následně do těchto toků vlévají.
Nebude tedy možné například podpořit DČOV v místě, kde je možné připojení na centrální kanalizaci
s napojením na městskou ČOV.
Budou muset být stanoveny uznatelné a neuznatelné výdaje, vytvořen kontaktní e-mail pro dotazy a
případné podávání žádostí. Specifikovat hodnotící kritéria, dobu trvání programu, lhůtu pro podávání
žádostí, stanovit formální hodnotící orgán.
Jednou z možností je stanovit alokaci programu na pořízení projektových dokumentací a alokaci na
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vlastní výstavbu DČOV, přičemž z této částky se budou postupně požadavky na dotaci (žádosti)
odečítat, po kontrole její formální správnosti, což bude provádět správce programu. Až bude dosaženo
vyčerpání celé alokace nebo max. do konce lhůty pro podávání žádostí, dojde k zastavení příjmu
žádostí, přičemž správcem programu budou hodnotícímu orgánu předloženy všechny žádosti, které
splnily formální náležitosti a lhůty pro podání žádosti, tedy splnily hodnotící kritéria. Pokud bude
alokace nedostatečná, dojde k jejímu vyčerpání před koncem lhůty pro podávání žádostí, bude
rozhodující datum a čas přijetí žádostí do doby vyčerpání alokace. Proto je nutné el. podání
prostřednictvím e-mailu, kde bude jasně průkazné, kdy žádost přišla a žadatel nebude omezen pouze na
úřední hodiny podatelny magistrátu.
Proplácení dotací bude probíhat následujícím způsobem - před podpisem veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace bude žadatelem předložena: smlouva o dílo nebo oběma stranami podepsaná
objednávka na realizaci příslušného opatření (pořízení projektové dokumentace; nebo vybudování
vlastní DČOV…) uzavřená mezi příjemcem dotace a zhotovitelem. Příslušná smlouva, objednávka bude
obsahovat: termín realizace a oceněný položkový rozpočet akce. V rozpočtu budou označeny položky,
na které příjemce žádal o dotaci z tohoto programu, a jsou uznatelnými výdaji projektu.
Pokud půjde o projektové dokumentace, bude dotace proplacena předem. Následně bude muset být do
termínu stanoveného ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace poskytovateli dotace předloženo
vyúčtování projektu. Samozřejmostí je, že projektová dokumentace bude muset být vypracována
zodpovědnou osobou v oblasti vodohospodářských staveb.
Pokud bude žadatel požadovat proplatit výdaje na vlastní vybudování DČOV, bude mu dotace
proplacena až zpětně, po realizaci projektu, po jeho závěrečném vyúčtování. Tímto způsobem jsou
propláceny dotace i v jiných městech (např. Jablonec nad Nisou). Tímto bude zajištěna faktická
realizace projektu dle stanovených podmínek, účelu a uvedení DČOV do provozu. Po žadateli tedy bude
požadováno i předložení kolaudačního souhlasu příslušného správního orgánu, nebo souhlasu s
užíváním stavby příslušného správního orgánu o uvedení DČOV do provozu. Po schválení vyúčtování a
předložení výše uvedeného bude žadateli dotace proplacena.
Před vyhlášením tohoto programu musí být ještě vytvořeny další dokumenty s náležitostmi dle zák. č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Kromě samotného vyhlášení programu
musí být vytvořena žádost o dotaci se všemi nutnými údaji, dále i formuláře čestných prohlášení (de
minimis, bezdlužnost atd.), plné moci, vyúčtování, bude muset být vytvořena dvojí verze veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace.
Předpokládaný objem finančních prostředků pro první fázi, neboli na pořízení projektových
dokumentací, je 1.500.000 Kč. Na druhou fázi, na realizaci DČOV je finanční předpoklad 2.000.000 –
3.000.000. Kč z rozpočtu města Liberce.
Součástí programu tedy bude:
1.
Žádost o poskytnutí dotace z tohoto programu
2.
Plná moc k zastupování
3.
Formulář vyúčtování
4.
Čestné prohlášení de minimis
5.
Čestné prohlášení – bezdlužnost
6.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
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7.
8)

Seznam všech požadovaných dokumentů v jednotlivých krocích
Postup (návod) pro žadatele na získání povolení stavby DČOV

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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