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PROGRAM MĚSTA SEDLČANY NA PODPORU KVALITY 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ROZPOČTOVÉM OBDOBÍ 2022 

Podpora výstavby domovních čistíren odpadních vod 

Program města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí v rozpočtovém období 2022 
s podporovanou aktivitou „Výstavba domovních čistíren odpadních vod“ byl sestaven podle 
návrhu starosty města Sedlčany a doporučení Rady města Sedlčany. 

Program je vyhlášen městem Sedlčany, resp. Zastupitelstvem města Sedlčany, podle 
příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů (usnesení zn. 262b/2018-2022). 
Program pro poskytování podpory (dotace) je souhrnem věcných, časových a finančních 
podmínek podpory účelu určeného poskytovatelem (městem Sedlčany). 
O finanční podporu, jejíž účel je dále specifikován poskytovatelem podpory, může požádat 
každý, kdo splní programem, respektive dokumentací, stanovené podmínky. 
 
Obsah Programu: 

a) Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty 
Podpora je poskytována na výdaje spojené s výstavbou nových domovních čistíren odpadních 
vod vybudovaných pro již stávající objekty rodinných domů, případně objekty k rekreaci 
sloužící výhradně k trvalému bydlení, na jejichž adrese je žadatel přihlášen k trvalému pobytu, 
které se nacházejí na území města Sedlčany.   

b) Důvod podpory stanoveného účelu 
Zlepšení kvality podzemních a povrchových vod. 

c) Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků alokovaných v rozpočtu na podporu 
stanoveného účelu je na rok 2022, ve výši 100 000,00 Kč. 

d) Maximální výše možné podpory (dotace) v jednotlivém případě činí 25.000,00 Kč. 

e) Okruh způsobilých žadatelů 
Fyzické osoby starší 18 let, v postavení vlastníků rodinných domů, ve kterých jsou hlášeni 
k trvalému pobytu, nacházejících se na území města Sedlčany (další upřesnění uvedeno 
v dokumentaci k Programu). 

f) Lhůta pro podání Žádosti 
Od 1. února do 30. června 2022 do 15:00 hod., případně do vyčerpání alokované částky. 

g) Kritéria pro hodnocení Žádosti 
▪ Hodnocena bude Žádost o podporu, která splňuje podmínky programových Pravidel 
pro poskytování podpory na „Výstavbu domovních čistíren odpadních vod“ a Výzvy ŽP 



č. 1/2022 k předkládání žádostí na formuláři „Žádost o poskytnutí podpory pro zlepšení kvality 
životního prostředí města Sedlčany“. 

▪ Rozhoduje pořadí přijetí Žádosti (doba podání) do podatelny Městského úřadu Sedlčany, 
případně doručení do datové schránky. Nejedná se o soutěžní projekt. 

h) Lhůta pro vydání Rozhodnutí o Žádosti 
Rozhodnutí o Žádosti bude vydáno nejpozději do třiceti dnů od jejího doručení na Městský úřad 
Sedlčany, případně od jejího doplnění, které musí být žadatelem učiněno ve lhůtě nejdéle 
do třiceti dnů od doručení Výzvy k nápravě (doplnění).   

i) Podmínky pro poskytnutí podpory (dotace) 
Podmínky pro poskytnutí podpory (dotace) jsou podrobně uvedeny v dokumentaci k Programu 
(Pravidla pro poskytování podpory na „Výstavbu domovních čistíren odpadních vod“; Výzva 
ŽP č. 1/2022 k předkládání žádostí). 

j) Vzor dokumentu Žádost o poskytnutí podpory, případně obsah povinných příloh je přílohou 
dokumentu Výzva ŽP č. 1/2022 k předkládání žádostí. 
 
Další informace: 

Zastupitelstvo města Sedlčany se rozhodlo: 
▪ podpořit z rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 individuální výstavbu domovních čistíren 
odpadních vod, a to za podmínek uvedených v dokumentaci Programu;  

▪ vydat Pravidla pro poskytování podpory na výstavbu domovních čistíren odpadních vod, 
kterými jsou upraveny základní přístupy poskytovatele podpory (města Sedlčany) k žádostem 
o poskytnutí podpory z rozpočtu města Sedlčany na projekt „Výstavba domovních čistíren 
odpadních vod“. Součástí těchto Pravidel je vymezení podmínek pro poskytnutí účelové 
podpory (dotace), směřované do oblasti ochrany životního prostředí, která může být poskytnuta 
žadatelům pro uvedení způsobu likvidace odpadních vod splaškového charakteru do souladu 
s platnou právní úpravou; 

▪ zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany podle zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dokumentaci 
k Programu města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí v rozpočtovém období 2022 
„Podpora výstavby domovních čistíren odpadních vod“, tj.: 

- Program města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí v rozpočtovém období 
2022 (základní dokument); 

- Pravidla pro poskytování podpory na výstavbu domovních čistíren odpadních vod; 
- Výzvu ŽP č. 1/2022 k předkládání Žádostí o poskytnutí podpory pro zlepšení kvality 

životního prostředí města Sedlčany; 
- Žádost o poskytnutí podpory (formulář); 
- Smlouva o poskytnutí podpory (vzor);  
- Žádost o uvolnění finančních prostředků (formulář). 

 

 

  Ing. Miroslav Hölzel, v. r.  
   starosta města Sedlčany  


