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 města Brna na příslušný kalendářní rok.
Kompletní žádosti včetně všech povinných příloh, jsou posuzovány v pořadí, v jakém byly k dalšímu
zpracování žadateli na Odbor životního prostředí MMB doručeny, a to až do vyčerpání schválených
finančních prostředků nebo do uběhnutí doby po kterou je výzva k podávání žádostí otevřena.
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 ekodotace.brno.cz s měsíčním předstihem, k 2. lednu kalendářního roku.
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“.
Tento dotační program má rovněž za účel zvýšit zájem vlastníků příslušných nemovitých věcí
nacházejících se na území města Brna o dotační program Dešťovka (více informací o dotačním
programu administrovaném Státním fondem životního prostředí na webu dotacedestovka.cz) a je na
tento dotační program plně navázán.
Zásadní podmínkou pro přidělení dotace v dotačním programu na podporu využití srážkové
vody z rozpočtu statutárního města Brna je předchozí poskytnutí dotace Ministerstvem
životního prostředí v rámci dotačního programu Dešťovka.
OKRUH ŽADATELŮ
Program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i
právnické osoby, které byly úspěšnými žadateli o dotaci v programu Dešťovka administrovaného
Státním fondem životního prostředí (dále jen „SFŽP“) na základě výzvy vyhlášené Ministerstvem
životního prostředí a jejichž nemovitost na které byl projekt realizován se nachází na území
statutárního města Brna.
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Podle aktuálních finančních možností rozpočtu města Brna.
LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Žádosti se předkládají od 1. 2. do 31. 8. kalendářního roku.
ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Žádosti se podávají elektronicky na brno.grantys.cz. Každá právnická nebo fyzická osoba je
oprávněna předložit v rámci dotačního programu na podporu využití srážkové vody nejvýše 1 žádost
o dotaci na jeden projekt. Pokud žadatel podá více projektů, které realizoval na různých
nemovitostech, a bude-li to nutné, budou na základě konzultace s žadatelem stanoveny prioritní
projekty. Žádost může podávat na základě plné moci, jenž bude v takovém případě přílohu žádosti, za
budoucího příjemce dotace i zmocněnec.

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI
Aby byla žádost podaná řádně, musí být podána elektronickou formou na brno.grantys.cz a musí
rovněž obsahovat povinné přílohy, které je nutné dodat výhradně ve formátech PDF nebo PDF/A.
Veškeré přílohy musejí být řádně popsány odpovídajícími názvy. Žádost může být opatřena
zaručeným elektronickým podpisem nebo pokud tímto druhem elektronického podpisu žadatel
nedisponuje, je třeba žádost vytisknout, podepsat ručně a sken podepsané a řádně vyplněné
žádosti vložit do aplikace GRANTYS. Podepsaná žádost tvoří vždy povinnou přílohu žádosti o
dotaci.
Povinné přílohy k žádosti v dotačním programu na podporu využití srážkové vody jsou:
1. Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi žadatelem o dotaci a SFŽP (jedná se o sken smlouvy,
která byla podepsána oběma smluvními stranami a na základě které SFŽP žadateli poskytuje
požadovanou dotaci. Tato smlouva nemůže být nahrazena dokumentem o akceptaci požadované
částky dotace, který SFŽP žadateli poskytuje ještě před samotnou realizací jeho projektu.);
2. Podepsaná žádost (dokument, který po vložení veškerých ostatních příloh žadatel vytvoří stiskem
tlačítka „Vytvořit dokument“. V případě, že žadatel disponuje elektronickým podpisem, je žádost
podepsána elektronicky. V případě opačném je nutno žádost vytisknout, podepsat na poslední
straně, naskenovat a vložit do systému.);
3. Plná moc k zastupování majitele nemovitosti ve věci podání žádosti (vzor plné moci je ke
stažení na stránkách ekodotace.brno.cz v sekci dokumenty. Je požadována vždy, kdy je žádost
podávána a spravována osobou, která není výhradním ani podílovým vlastníkem nemovité věci na
níž proběhla realizace projektu.);
LHŮTA PRO ROZHODNUTÍ O ŽÁDOSTI
Zastupitelstvo města Brna bude rozhodovat o žádostech průběžně, a to zpravidla v měsíci dubnu,
červnu a říjnu v roce podání žádosti.
POSTUP PŘI PROJEDNÁVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ
Žádosti je možné podat do konce termínu výzvy 31.8. nebo do rozdělení alokovaných zdrojů. Po
podání kompletní žádosti oprávněného žadatele společně s přílohami schválí Zastupitelstvo města
Brna bez zbytečného odkladu poskytnutí dotace, která bude do 30 dní od nabytí právní moci
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna připsána na účet
uvedený v žádosti a ve smlouvě o poskytnutí dotace.
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 města Brna je vždy ve výši 50 % z částky dotace již poskytnuté
žadateli Ministerstvem životního prostředí. Výsledná částka dotace se zaokrouhluje na celé tisíce
dolů.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tato Pravidla byla v části B/15 schválena Radou města Brna na schůzi R8/050 konané dne 20. 11.
2019 a nabyla účinnosti dnem schválení.
Nabytím účinnosti těchto Pravidel se ruší „Zvláštní ustanovení pro poskytování dotací na podporu
vytváření zelených střech“, schválená Radou města Brna na schůzi č. R8/017 konané dne 13. 3.
2019.

