MĚSTO KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor regionálního rozvoje a územního plánování
sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora
tel.: 327 710 234, e-mail: rozvoj@kutnahora.cz,
ID DS: b65bfx3, www.mu.kutnahora.cz





Poskytování příspěvku na realizaci kanalizační přípojky
na území Města Kutná Hora
(program)
Na základě zákona č.250/2000 Sb. – o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle § 10c, se zveřejňuje program
– poskytování příspěvků na realizaci kanalizační přípojky na území Města
Kutná Hora.
Rada města odsouhlasila na svém jednání dne 21.10.2020 prodloužení
programu Poskytování příspěvků na kanalizační přípojky usnesením číslo
780/20.

Město Kutná Hora již v minulosti v rámci investičních akcí i mimo investiční akce
poskytovalo občanům příspěvky ve výši 5000,00 Kč na výstavbu kanalizační
přípojky k jedné nemovitosti (parcele).
Rada města na svém jednání dne 21.10.2020 usnesením číslo 780/20
odsouhlasila poskytování příspěvků ve výši 5000,00 Kč na výstavbu kanalizační
přípojky k jedné nemovitosti (stavební parcele) na území Města Kutná Hora, za
podmínky dokončení realizace přípojky do 3 let ode dne vydání územního
souhlasu (anebo ohlášení) žadatelům, kteří mají podanou žádost o příspěvek,
schválenou veřejnoprávní smlouvu a předloží požadované doklady. Usnesení má
platnost do 31.12.2022, žádosti se budou přijímat a veřejnoprávní smlouvy
schvalovat do konce roku 2022.
Město Kutná Hora má zájem, aby všechny městské části splňovaly parametry EU
stanovené pro ochranu životního prostředí, z toho důvodu se rozhodlo, finančně
podporovat realizaci kanalizačních přípojek pro jednotlivé nemovitosti na
veřejnou kanalizaci na území Města Kutná Hora.
Finanční příspěvek od města ve výši 5.000,- Kč získá každý vlastník
nemovitosti na území Města Kutná Hora, který vyplní a podá žádost o poskytnutí
příspěvku a realizuje výstavbu kanalizační přípojky.
Žádost je k dispozici na odboru regionálního rozvoje a ÚP a na internetových
stránkách Městského úřadu, odbor regionálního rozvoje a ÚP.
Seznam příjemců bude podléhat schválení RM, současně se schválením
veřejnoprávní smlouvy.
Finanční příspěvek slouží jako motivace pro občany k realizaci kanalizační
přípojky.
Vyplacení příspěvku lze nárokovat po realizaci kanalizační přípojky a s doložením
některých z dokladů (doklad o tlakové zkoušce - protokol o vodotěsnosti,

protokol o převzetí opravených povrchů (OI), protokol o zřízení kanalizační
přípojky, účetní doklady).
Finanční příspěvky nebudou vypláceny v hotovosti, budou převáděny na účet
schváleného žadatele.
Poskytování příspěvků bude probíhat dle níže uvedeného postupu
A) v rámci investiční akce
 evidence žádostí
 předložení RM ke schválení (jedná se o částky do 5000,00 Kč, proto jen do
RM)
 konzultace s VHS Vrchlice – Maleč, a.s. - ověřování účasti žadatele na
investiční akci (investiční akce Perštejnec a Neškaredice)
 VHS Vrchlice – Maleč, a.s. – pravidelně předkládá odboru seznamy s
doplňujícími údaji, sděluje případné změny účastníků akce
 v případě, že schválený žadatel o příspěvek realizoval výstavbu kanalizační
přípojky ve spolupráci s VHS - jsou převedeny finanční prostředky na účet
VHS Vrchlice – Maleč, a.s. (ve fakturaci mají pak schválení žadatelé cenu
za provedení díla poníženou o příspěvek, který byl na VHS za jednotlivce
odeslán)
 v případě, že schválený žadatel o příspěvek realizoval výstavbu kanalizační
přípojky sám, vyplacení příspěvku mohl nárokovat po realizaci kanalizační
přípojky s doložením některých z dokladů (doklad o tlakové zkoušce –
protokol o vodotěsnosti; protokol o převzetí opravených povrchů; protokol
o zřízení kanalizační přípojky; účetní doklady)
 občanům bude odesláno sdělení o převodu finančních prostředků
(elektronicky nebo telefonicky)
B) realizace individuální
 evidence žádostí
 předložení RM ke schválení (jedná se o částky do 5000,00 Kč, proto jen do
RM)
 konzultace s VHS Vrchlice – Maleč, a.s. - ověřování žadatele, možnost
připojení na kanalizační řad
 v případě, že schválený žadatel o příspěvek realizoval výstavbu kanalizační
přípojky ve spolupráci s VHS - jsou převedeny finanční prostředky na účet
VHS Vrchlice – Maleč, a.s. (ve fakturaci mají pak schválení žadatelé cenu
za provedení díla poníženou o příspěvek, který byl na VHS za jednotlivce
odeslán)
 v případě, že schválený žadatel o příspěvek realizoval výstavbu kanalizační
přípojky sám, vyplacení příspěvku mohl nárokovat po realizaci kanalizační
přípojky s doložením některých z dokladů (doklad o tlakové zkoušce
protokol o vodotěsnosti; protokol o převzetí opravených povrchů; protokol
o zřízení kanalizační přípojky; účetní doklady)
 občanům bude odesláno sdělení o převodu finančních prostředků
(elektronicky nebo telefonicky)

Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
Na úhradu nákladů na vybudování přípojky může být vlastníkovi (vlastníkům)
domu připojovaného na kanalizaci také poskytnuta zápůjčka z Fondu rozvoje
bydlení maximálně však do výše 180 000,- Kč se splatností max. 5 let úročená
3% ročně za podmínek stanovených v obecně závazné vyhlášce Města Kutná
Hora č. 1/2019.
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