
 

  

ČÁST B – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 

B/15 – Zvláštní ustanovení pro poskytování dotací na podporu využití 

srážkové vody 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Platná jsou všechna společná ustanovení, uvedená v části A těchto Pravidel, které část B 

doplňuje a upřesňuje s ohledem na programy pro oblast životního prostředí. Konkrétní 

dotační programy stanoví detailní kritéria a specifikaci dotace. 

Přidělení dotace je závislé na výši schválených finančních prostředků pro předmětnou oblast 

v rámci rozpočtu statutárního města Brna na příslušný kalendářní rok. 

Žádosti jsou posuzovány kontinuálně v pořadí, v jakém byly na Odbor životního prostředí 

MMB doručeny, a to až do vyčerpání schválených finančních prostředků. 

Vyhlášení dotačního programu v rámci oblasti podpory využití srážkové vody bude vždy 

prováděno zveřejněním Odborem životního prostředí MMB na Úřední desce a formou 

dálkového přístupu na stránkách www.brno.cz. 

ÚČEL PROGRAMU 

Cílem programu je podpora vztahu obyvatel k šetrnému a udržitelnému hospodaření 

s vodními zdroji na území města Brna s ohledem na ekologické dopady nadměrného 

využívání tohoto zdroje. Dalším cílem je podpora aktivních lidí, kteří se z vlastní iniciativy 

snaží udržovat a chránit životní prostředí a rozvíjet zeleň ve městě a rovněž doplnění ostatních 

dotačních programů administrovaných Odborem životního prostředí, jako jsou „Podpora 

vytváření zelených střech“ a „podpora oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně“. 

OKRUH ŽADATELŮ 

Program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů, a to jak fyzické 

osoby, tak i právnické osoby či veřejné subjekty jako např. školy, domovy důchodců atp., se 

sídlem, bydlištěm nebo působností na území města Brna, blíže specifikované ve 

vyhlášených dotačních programech, které byly úspěšnými žadateli o dotaci v programu 

Dešťovka realizovaného Ministerstvem životního prostředí. 

 

PŘEDPOKLÁDANÝ CELKOVÝ OBJEM PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ 

VYČLENĚNÝCH V ROZPOČTU 

Podle aktuálních finančních možností rozpočtu města Brna. 

LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI 

Žádosti se předkládají průběžně v kalendářním roce ve kterém je vyhlášen dotační program a  

lze je podávat i zpětně ve lhůtě do jednoho roku od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace se 

Státním fondem životního prostředí. 

ZPŮSOB PODÁNÍ A NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI 

Každá právnická nebo fyzická osoba je oprávněna předložit nejvýše 1 žádost o dotaci na 

jednu realizaci. Žádost se podává na elektronickém formuláři na webových stránkách 

www.brno.grantys.cz spolu s povinnou přílohou, kterou je smlouva o poskytnutí dotace 

uzavřená se Státním fondem životního prostředí. Bez přiložené povinné přílohy nebude žádost 

přijata. Povinná příloha je podrobně specifikována ve vyhlášeném Programu. 

 

http://www.brno.grantys.cz/


 

  

POSTUP PŘI PROJEDNÁVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 

Žádosti je možné podat průběžně až do rozdělení alokovaných zdrojů. Po podání žádosti 

oprávněného žadatele na řádně vyplněném formuláři společně s přílohou v podobě smlouvy o 

poskytnutí dotace z programu Dešťovka uzavřené se státním fondem životního prostředí 

schválí Zastupitelstvo města Brna přislíbenou dotaci, která bude do 30 dní od uzavření 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna připsána na účet žadatele. 

 

PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE 

Podmínkami pro poskytnutí dotace jsou splnění formálních požadavků a kritérií dotačního 

programu a schválení poskytnutí dotace Zastupitelstvem města Brna a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna. 

POUŽITÍ A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE 

Dotace jsou poskytovány na veškeré realizace podporované Operačním programem Životní 

prostředí, Nová zelená úsporám, Program Dešťovka. Dotace poskytována z rozpočtu 

Statutárního města Brna bude ve výši 50 % z nákladů uznaných a žadateli přidělených 

Státním fondem životního prostředí. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tato Pravidla byla v části B/15 schválena Radou města Brna na schůzi R8/… konané dne  … 

a nabyla účinnosti dnem schválení. 


