Město Pečky vyhlašuje v souladu se Zákonem č. 250/2000 Sb. v platném znění

Program Dešťovka města Pečky
Cíl programu:
 Poskytnutí dotací na projekty (opatření) ke snížení objemu dešťových vod odváděných do
městské kanalizace v katastru Peček a Velkých Chvalovic

Kdo může o dotaci žádat:
 Majitelé rodinných a bytových domů v katastrálním území Pečky a Velké Chvalovice
(fyzické osoby s trvalým pobytem a společenství vlastníků bytových jednotek se sídlem v
Pečkách)

Podporované projekty:
 Stavební úpravy, které odstraní stávající stav – odvod dešťových vod ze střech (i z části
střech) do městské kanalizace nebo na městské zpevněné plochy, ze kterých dešťové vody
následně odtékají do kanalizace. Po realizaci stavebních úprav dojde k zasakování nebo
shromažďování a následné využití dešťových vod na pozemku nebo v dané nemovitosti
(formou zálivky nebo užitkové vody pro splachování).
 Stavební úpravy, které povedou ke snížení spotřeby pitné vody a využití dešťových vod
v domácnosti v rámci projektu podpořeného z programu Nové zelené úsporám Národního
plánu obnovy Rodinné domy Podoblast D.3 Dešťovka
 Pro shromažďování vody je možné využít kromě akumulačních nádrží pro tento účel
vyráběných i vyčištěné a těsné podzemní jímky (které původně sloužily pro zachytávání
odpadní vody), plastové sudy či IBC kontejnery.
 Forma zasakování není určena – jsou možná jak řešení povrchová, tak pomocí podzemních
zasakovacích systémů.
Výše dotace:
Rodinné domy:
 Rodinné domy Dešťovka - 50% uznatelných výdajů nehrazených z dotace v rámci programu
Nová zelená úsporám v rámci Národního plánu obnovy RODINNÉ DOMY Podoblast D.3
Dešťovka. Maximálně 25 000,- Kč na jeden dům.
 Rodinné domy svépomocně - 50% uznatelných výdajů na zajištění odvedení dešťové vody
tekoucí na zpevněné plochy města nebo do městské kanalizace do vlastních nádob/nádrží,
nebo na vlastní pozemek bez využití státní dotace. Maximálně 25 000,- Kč na jeden dům.
Bytové domy:
 Bytové domy Dešťovka - 50% uznané a vyplacené podpory z SFŽPi v rámci programu Nová
zelená úsporám v rámci Národního plánu obnovy BYTOVÉ DOMY Podoblast D.3 Dešťovka.
Maximálně 50 000,- Kč na jeden dům.
 Bytové domy svépomocně - 50% uznatelných výdajů na zajištění odtoku dešťové vody
z bytového domu do podpovrchové zasakovací nádrže vybudované na pozemku SVJ nebo
města. Maximálně 50 000,- Kč na jeden dům.
Systém rozdělování dotací:
 Dle požadavků žadatelů (při dodržení max. možné výše dotace) v plné výši až do vyčerpání
alokované částky.

Uznatelné výdaje:
Rodinné domy:
 Rodinné domy Dešťovka - uznatelné výdaje programu Nové zelené úsporám Národního
plánu obnovy RODINNÉ DOMY Podoblast D.3 Dešťovka
 Rodinné domy svépomocně - klempířské práce a klempířský materiál, výkopové práce,
nákup sběrných nádob (nádrže, sudy)
Bytové domy:
 Bytové domy Dešťovka – uznatelné výdaje programu Nové zelené úsporám Národního plánu
obnovy BYTOVÉ DOMY Podoblast D.3 Dešťovka
 Bytové domy svépomocně - výdaje na realizaci stavby (projektová dokumentace, stavební
práce související se zasakováním dešťových vod z budovy SVJ)

Doložení uznatelných výdajů:
Rodinné domy:
 Rodinné domy Dešťovka – soupiska výdajů, faktury nebo jiné průkazné dokumenty, doklady
o úhradě, doložení výše obdržené dotace
 Rodinné domy svépomocí – soupiska výdajů, faktury nebo jiné průkazné dokumenty,
doklady o úhradě
Bytové domy:
 Bytové domy Dešťovka – doložení uznané a obdržené dotace
 Bytové domy svépomocně – soupiska výdajů, faktury nebo jiné průkazné dokumenty,
doklady o úhradě
Doložení dokončení realizace:
 Program Dešťovka – doložení obdržení dotace od Státního fondu životního prostředí,
oznámení termínu dokončení akce s fotodokumentací provedeného díla (fotkou před
realizací a po realizaci)
 Realizace svépomocí – oznámení termínu dokončení akce s fotodokumentací provedeného
díla (fotkou před realizací a po realizaci)

Podmínky poskytnutí dotace:
 Dotace může být poskytnuta pouze na projekty realizované v přímé souvislosti s budovou,
která musí po celou dobu udržitelnosti splňovat definici rodinného nebo bytového domu.
 Dotace nemůže být poskytnuta v případě, že žadatel má závazky po lhůtě splatnosti vůči
Městu Pečky.

 Dotace nemůže být poskytnuta, pokud je obytný dům přímo související s předmětem
podpory předmětem insolvenčního řízení či policejního obstavení.





Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 6 měsíců před datem podání
Žádosti.
Příjemce dotace je povinen zajistit udržitelnost projektu po dobu pěti let od dokončení
realizace projektu.
Příjemce dotace je povinen umožnit provádět kontrolu provedení opatření na místě
realizace včetně kontroly souvisejících dokumentů osobám pověřeným Městem Pečky, a to
do uplynutí lhůty udržitelnosti projektu.
Dotace je příjemci přiznána na základě uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Dotace se vyplácí až po doložení dokončení realizace celého projektu

Podání žádosti:
Žádosti se podávají na předepsaných tiskopisech včetně příloh písemně na adresu:
Městský úřad Pečky, Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky nebo do datové schránky 8zwbr8t.
Administraci žádostí zajišťuje ekonomicko-správní odbor MěÚ Pečky.

Lhůta pro příjem žádostí:
Zahájení 1. 4. 2022, ukončení 30. 6. 2023 nebo vyčerpáním alokované částky

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
60 dní

Alokovaná částka z fondu FRB:
1 000 000,- Kč

Vyhlášení programu schválilo ZM Pečky dne 9.2.2022 usnesením UZ-3-1/22.
Program bude zveřejněn na úřední desce města od 1.3.2022 do 31.8.2022.

