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PROGRAM Podpora individuálního řešení zásobování pitnou 
vodou a odkanalizování rodinných domů a 
rekreačních objektů 

 

Základní údaje a podmínky programu 

Název programu Podpora individuálního řešení zásobování pitnou vodou a 
odkanalizování rodinných domů a rekreačních objektů 

Správce programu Odbor životního prostředí 

Předpokládaný objem 
finančních prostředků 
vyčleněných 
z rozpočtu města 

400 000 Kč ročně 

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PROGRAMU 

Účel a důvody 
podpory programu 

Vzhledem k tomu, že v některých lokalitách místních částí města 
Rýmařov není vybudován veřejný vodovod a kanalizace a není 
předpoklad vybudování této infrastruktury v dlouhodobém horizontu 
(nejméně 10 let), vyhlašuje město tento program, jehož cílem je 
podpořit individuální řešení zásobování pitnou vodou a nezávadnou 
likvidaci splaškových vod rodinných domů a rekreačních objektů 
v těchto lokalitách (Stránské, Ondřejov, Harrachov, Jamartice). 

Předmět podpory 

a) vybudování domovní ČOV 
b) vybudování nové studny 
c) opatření ke zvýšení vydatnosti nebo zlepšení kvality 

stávajícího zdroje pitné vody 

Okruh způsobilých 
žadatelů  

Fyzická osoba, která je:  

a) vlastníkem rodinného domu (dále jen RD) v lokalitách místních 
částí města, kde není vybudován veřejný vodovod a kanalizace a 
není předpoklad vybudování této infrastruktury v 
dlouhodobém horizontu (nejméně 10 let) nebo  

b) vlastníkem rekreačního objektu (dále jen RO) v lokalitách 
místních částí města, kde není vybudován veřejný vodovod a 
kanalizace a není předpoklad vybudování této infrastruktury 
v dlouhodobém horizontu (nejméně 10 let), 

a zároveň je v místní části města Rýmařov hlášena k trvalému 
pobytu.  

Hodnotící orgán  Komise životního prostředí a regionálního rozvoje 

Schvalující orgán  
Rada města Rýmařov (do 50 000 Kč) Zastupitelstvo města Rýmařov 
(nad 50 000 Kč) 
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Kontaktní osoba 

 

Ing. Evžen Vaštík, vedoucí odboru ŽP, 
tel. 554254312, e-mail: vastik.evzen@rymarov.cz 
 

Přílohy 

1) Vzor žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města v rámci 
„Programu podpory individuálního řešení zásobování pitnou vodou 
a odkanalizování rodinných domů a rekreačních objektů“. 

2) Vzor „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Rýmařova dle programu „Podpora individuálního řešení zásobování 
pitnou vodou a odkanalizování rodinných domů a rekreačních 
objektů“. 
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Podpora individuálního řešení zásobování pitnou vodou a odkanalizování rodinných domů 
a rekreačních objektů (dále jen „Program“) 

(podmínky poskytnutí dotace) 
 
1) Účel Programu: 

Účelem Programu je v rámci rozpočtových možností města přispět na podporu 
individuálního řešení zásobování pitnou vodou a nezávadnou likvidaci splaškových vod 
rodinných domů a rekreačních objektů v lokalitách (na území místních částí města 
Rýmařov), kde není vybudován veřejný vodovod a kanalizace a není předpoklad 
vybudování této infrastruktury v dlouhodobém horizontu (nejméně 10 let). 

 
2) Předmět dotace: 

a) vybudování domovní ČOV, 
b) vybudování nové studny, 
c) opatření ke zvýšení vydatnosti nebo zlepšení kvality stávajícího zdroje pitné vody. 

 
3) Předpokládaný objem finančních prostředků 

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu na podporu stanoveného 
účelu je 400 000 Kč ročně. 

 
4) Maximální výše dotace:  

a) vybudování domovní ČOV          max. 30 000 Kč, 
b) vybudování nové studny         max. 40 000 Kč, 
c) opatření ke zvýšení vydatnosti nebo zlepšení kvality stávajícího zdroje pitné vody 

max. 40 000 Kč. 
 

Dotace nesmí překročit 50 % celkových způsobilých nákladů, kterými se rozumí uznatelné 
náklady specifikované ve veřejnoprávní smlouvě, jejíž návrh je přílohou Programu. Dotace 
se vztahuje pouze na 1 rodinný dům (RD)/rekreační objekt (RO). Nelze kombinovat dotaci 
dle písm. b) a c). Na dotaci není právní nárok a nelze ji přiznat opakovaně na tutéž 
nemovitost. 
 

5) Okruh způsobilých žadatelů: 
Fyzická osoba, která je vlastníkem RD/RO v lokalitě dle odst. 1) a zároveň je v  místní části 
města Rýmařov hlášena k trvalému pobytu.  

 
6) Podmínky pro přiznání dotace: 

a) zhotovitelem předmětu dotace musí být podnikatel, který je oprávněn 
zhotovit předmět dotace na základě oprávnění platného v době realizace stavby, 

b) žadatel je povinen podat žádost o poskytnutí dotace na předepsaném formuláři včetně 
příloh,  

c) žadatel je oprávněn podat žádost o poskytnutí dotace teprve po kolaudaci stavby, 
která je předmětem dotace, 

d) rodinný dům či rekreační objekt, jehož součástí je předmět dotace, musí být po dobu 
10 let od přiznání dotace užíván pouze jako rodinný dům či rekreační objekt. 

 
7) Lhůta a místo pro podání žádosti: 
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Žádosti se podávají na formuláři (zde vložit fungující link) průběžně na podatelně 
Městského úřadu Rýmařov, na adrese náměstí Míru 230/1, Rýmařov nebo na Městském 
úřadu Rýmařov, odboru životního prostředí, na adrese náměstí Svobody 5, Rýmařov, nebo 
prostřednictvím datové schránky na adresu 7zkbugk, nejdříve dne XX.XX.XXXX.  
 

8) Kritéria pro hodnocení žádosti: 
Každá žádost bude zhodnocena pro stránce formální, věcné a obsahové a bude hodnocena 
dle níže uvedených kritérií: 
- Předmět žádosti odpovídá Programu, podání žádosti ve stanovené formě, na předem 

stanoveném formuláři, úplné a správné vyplnění žádosti, dodání všech požadovaných 
příloh, aktuální kontakty a podpis oprávněné osoby. 
 

9) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: 
V případě, že žádost nebude splňovat požadovaná kritéria, hodnotící orgán vyzve žadatele 
k odstranění nedostatků a stanoví přiměřenou lhůtu k nápravě. Jestliže žadatel ve 
stanovené lhůtě nedostatky neodstraní, hodnotící orgán sdělí žadateli, že se jeho žádost 
zamítá. Jestliže bude žádost bez vad, příslušný orgán města Rýmařov rozhodne o přidělení 
dotace a o její výši do 60 dnů, přičemž tato lhůta počíná běžet ode dne podání žádosti nebo 
ode dne, kdy byly nedostatky v žádosti odstraněny. 
 

10) Přechodná a zrušovací ustanovení 
a) Podmínky programu „Podpora individuálního řešení zásobování pitnou vodou a 

odkanalizování rodinných domů“ schváleného usnesením ZM č. 348/9/15 se ruší ke dni 
30.09.2021. 

b) Žádosti podané před účinností Programu se projednají za podmínek dosavadního 
programu „Podpora individuálního řešení zásobování pitnou vodou a odkanalizování 
rodinných domů“. 
 

11) Závěrečná ustanovení: 
Tento Program nabývá platnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem města Rýmařov pod 
č. 954/19/21 dne 23.09.2021 a účinnosti od 01.10.2021. 

 
 
 

 


