odbor životního prostředí a zemědělství
Magistrát města Zlína, Zarámí 4421, 761 40 Zlín
tel.: 577 630 951, e-mail: magdapospisilova@zlin.eu
Výzva k podávání žádostí o dotace z Ekofondu statutárního města Zlína

SPRÁVNÍ RADA EKOFONDU STATUTÁRNHO MĚSTA ZLÍNA
vyhlašuje ve smyslu ustanovení §10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, program/výběrové řízení
na přidělení dotací z programu
ODKANALIZOVÁNÍ OBJEKTŮ
podle následujících podmínek:
- na dotaci mají nárok pouze fyzické nepodnikající osoby. Na dotaci nemají nárok žadatelé, kteří
vybudovali domovní čistírnu odpadních vod nebo se napojili na veřejnou kanalizaci v rámci
novostavby domu;
- dotace je poskytována na:
a) stavby domovní čistírny odpadních vod nebo stavby kanalizační přípojky k veřejné kanalizaci
zakončené na městské ČOV Malenovice, která nahradí původní odkanalizování objektu do
septiku nebo jímky na vyvážení;
b) stavby kanalizační sítě společné pro skupinu rodinných domů (RD), která nahradí původní
odkanalizování jednotlivých objektů do septiků nebo jímek na vyvážení. Kanalizace musí být
buď zaústěna do společné čističky odpadních vod (ČOV) nebo napojena na kanalizaci jiného
subjektu, zakončenou na centrální ČOV v Malenovicích. Dotace bude poskytnuta jednak
každému vlastníkovi takto odkanalizované nemovité věci na úsek kanalizace vedoucí od jeho
RD, jednak na společnou část kanalizace;
- žádat lze za období realizace přípojky nebo ČOV od 2. pololetí předchozího roku do 31. 8.
aktuálního roku, kdy je uzávěrka příjmu žádostí o dotaci;
- dotace se poskytuje až po realizaci kanalizační přípojky nebo ČOV a to ve výši 50% skutečně
vynaložených nákladů, max. však do výše 20 000 Kč;
- objem peněžních prostředků v programu je 200 000 Kč;
- příjem žádostí je od 1. 3. – 31. 8. 2018;
- žádost bude posuzována podle kritérií daných statutem a pravidly Ekofondu, počtem žádostí a
objemem finančních prostředků v programu;
- žádost bude podávána v rámci tohoto vyhlášeného programu v jednom vyhotovení na předepsaném
formuláři schváleném Správní radou Ekofondu;
- Rada města Zlína schvaluje, popř. zamítá poskytování dotací do 50 000 Kč včetně, informace o
poskytnutí dotace bude zveřejněna na úřední desce www.zlin.eu v sekci Rada města Zlína –
schválená usnesení;
- rozhodnutí o žádosti bude žadatelům doručeno nejpozději do 31. 10. 2018;
- dotace bude poskytnuta na základě písemné veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi statutárním
městem Zlínem a žadatelem/příjemcem dotace, která blíže určuje podmínky pro poskytnutí a
vyúčtování poskytnuté dotace;
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- formulář žádosti a bližší informace poskytuje Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu
města Zlína (detašované pracoviště Zarámí 4421) – Magda Pospíšilová, tel. 577 630 951, formuláře
jsou rovněž k dispozici na webových stránkách města Zlína (www.zlin.eu) v sekci Jsem občan –
Dotace – Ekofond.

RNDr. Bedřich Landsfeld, předseda Správní rady Ekofondu
Vyvěšeno:
Sňato:

30. 1. 2018
1. 10. 2018
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