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I.

Úvodní ustanovení

(1) Královéhradecký kraj (dále také „poskytovatel“) vydává na základě usnesení Zastupitelstva

Královéhradeckého kraje č. ZK/14/978/2022 ze dne 12. září 2022 tato Pravidla pro poskytování
a čerpání finanční podpory z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Rozvoj
infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“ (dále také
„program“)
(2) Účelem programu je poskytování finanční podpory z rozpočtu poskytovatele na projektování a

výstavbu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu k zajištění rozvoje vodohospodářské
infrastruktury obcí Královéhradeckého kraje o velikosti do 2000 obyvatel.
(3) Důvodem podpory stanoveného účelu dle odst. 2 tohoto článku je zvýšení vybavenosti

stávajících sídel vodohospodářskou infrastrukturou, zajištění zásobování obyvatelstva pitnou
vodou, odvádění a čištění odpadních vod, zlepšení kvality vod a omezení zdrojů bodového
znečištění.

II.

Závazné podmínky

(1) Předložená žádost o dotaci (dále také „žádost“) musí splňovat veškeré náležitosti dle pravidel
tohoto programu. Předložený projekt či stavba musí být v souladu s platným Plánem rozvoje
vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje. Žádosti o dotace podané v rozporu s pravidly
programu budou vyřazeny.
(2) Projekt uplatnitelný v jiných národních nebo evropských dotačních programech nelze
financovat z krajského programu jako jediného dotačního zdroje. Výjimku k posouzení tvoří
projekt, který nelze prokazatelně uplatnit v jiných dotačních programech pro neřešitelný
nesoulad s pravidly těchto programů, např. minimální počet připojených obyvatel /
ekvivalentních obyvatel (EO), parametry, velikost nebo zaměření projektu, dále v případě, že
v kalendářním roce předcházejícím podání žádosti do krajského programu nebyly zveřejněny
výzvy do jiných uplatnitelných dotačních programů a současně se nepředpokládá vyhlášení
těchto výzev v kalendářním roce podání žádosti do krajského programu. K překážkám nepatří
rozdílné požadavky na administraci výběrových řízení, náročnost podání žádosti o dotaci, apod.
Žádost o dotaci předložená do krajského programu bez věcného zdůvodnění
neuplatnitelnosti v jiných dotačních programech bude vyřazena z dalšího posuzování.
(3) Projekt financovaný z jiných dotačních programů může získat souběžnou dotaci z krajského
programu, pokud to pravidla těchto programů nevylučují. Žadatel o dotaci na stavbu
realizovanou souběžně s podporou jiných dotačních programů je povinen doložit závazné
rozhodnutí nebo smlouvu s příslušným poskytovatelem dotace, kde bude uvedena maximální
výše uznatelných nákladů projektu a částka schválené dotace.
(4) Dotace na předložený projekt může být schválena a poskytnuta pouze jednou. Nepřípustné jsou
opakované žádosti o dotaci na projekt, který již dotaci z krajského programu obdržel.
(5) Nepřípustné je účelové dělení (etapizace) projektu do více žádostí o dotaci s cílem obejít
maximální limity dotace stanovené pravidly na jeden předkládaný projekt věcně vymezený
samostatným stavebním povolením nebo výběrovým řízením na zhotovitele stavby nebo
rozhodnutím souběžného poskytovatele dotace. Rovněž tak je nepřípustné účelové dělení nebo
vyjmutí části projektu vymezeného dle tohoto odstavce s cílem nesplnit minimální parametry
(např. počet připojených obyvatel) pro uplatnění žádosti o dotaci v jiném dotačním programu.
(6) Nepřípustné je souběžné podání variantních žádostí o dotaci na tentýž projekt s neznámým či
nejistým spolufinancováním z různých dotačních zdrojů.
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(7) Povinností příjemce dotace jako vlastníka vodovodu nebo kanalizace je zpracování a realizace
plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací dle § 8 odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o
vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o VaK“) pokud se
na něho v rámci nově vybudované infrastruktury tento zákon vztahuje. Schválený plán
financování a obnovy vodovodů nebo kanalizací je příjemce povinen doložit k závěrečné zprávě
a vyúčtování projektu.
(8) Technické řešení projektu financované z programu musí být navrženo a realizováno v souladu
s principy využití nejlepších dostupných technik (BAT – best available techniques) za
ekonomicky a technicky přijatelných podmínek s dosažením vysoké úrovně ochrany životního
prostředí.
III. Forma a předmět finanční podpory
(1) Finanční podpora z programu je poskytována formou účelové investiční dotace (dále také

„dotace“).
(2) Uznatelné náklady projektu pro financování z dotace jsou:

a. Náklady na výstavbu nové oddílné splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu včetně
souvisejících objektů
b. Náklady na výstavbu nové jednotné kanalizace v případě, že v dané obci je již
vybudována kanalizace jako jednotná. Podmínkou je zajištění čištění odpadních vod
v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech (dále také
„NV č. 401/2015 Sb.“).
c. Náklady na výstavbu nebo změnu staveb čistíren odpadních vod, např. intenzifikace
nebo rekonstrukce (technické zhodnocení) s cílem splnění limitů dle
NV č. 401/2015 Sb.
d. Náklady na výstavbu nových vodovodních řadů pro veřejnou potřebu včetně
souvisejících vodárenských objektů.
e. Náklady na výstavbu nebo změnu staveb směřujících ke zkvalitnění technologie úpravy
vody, akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti pitné vody
f. Náklady na zpracování projektové dokumentace staveb:
- projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
- projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
- projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení
- projektová dokumentace pro provádění stavby
g. V rámci téhož projektového záměru smí žadatel souběžně nebo postupně žádat o dotaci
na více typů projektových dokumentací dle bodu f. do celkového limitu dotace dle čl.
IV., odst. (3) pravidel na jeden projektovaný záměr. Jeden projektový záměr je věcně
vymezen samostatným výběrovým řízením na zpracovatele projektové dokumentace
k tomuto záměru odděleně pro vodovod a kanalizaci s předpokládaným samostatným
stavebním povolením nebo výběrovým řízením na zhotovitele stavby nebo rozhodnutím
souběžného poskytovatele dotace.
h. Žadatel smí uplatnit více žádostí o dotaci dle bodu g. tohoto odstavce, a to maximálně
do tří po sobě jdoucích uzávěrek pro příjem žádostí o dotaci z programu.
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(3) Neuznatelné náklady projektu jsou:

a. Náklady na projektování nebo výstavbu vodohospodářské infrastruktury pro novou
bytovou výstavbu, tj. zasíťování rozvojových lokalit s nezahájenou nebo
probíhající novou bytovou výstavbou.
b. Náklady na projektování, výstavbu nebo rekonstrukci domovních čistíren odpadních
vod, domovních úpraven pitné vody, domovních studní, dešťové kanalizace.
c. Náklady na výstavbu kanalizačních a vodovodních přípojek dle § 3 odst. 1 a 2 zákona o
VaK. Vodovodní a kanalizační přípojky jsou samostatnou stavbou, a to včetně
veřejných částí těchto staveb. Odbočení z vodovodu s uzávěrem je součástí vodovodu.
d. Náklady na projektování, výstavbu, dostavbu kanalizace, která nebude po dokončení
napojena na stávající nebo souběžně budovanou čistírnu odpadních vod, nebo nebude
zajištěn jiný způsob čištění odpadních vod odpovídající zákonu č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále
též „vodní zákon“).
e. Náklady na rekonstrukci stávajících vodovodních nebo kanalizačních řadů, dále náklady
opatření, které jsou běžnou údržbou či péčí vyplývající ze zákonné povinnosti vlastníka
vodohospodářského díla.
f. Náklady na údržbu stavby, kterou se zabezpečuje její dobrý stav tak, aby nedocházelo
ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její životnost, dále náklady na
opravu či rekonstrukci stavby v důsledku jejího opotřebení nebo zanedbaného
technického stavu.
g. Náklady na stavební dozor, technický dozor stavebníka, autorský dozor, superinspekci
autorizovaným inspektorem, inženýrskou nebo poradenskou činnost, správní poplatky,
nákup pozemků, zhotovení dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby,
zhotovení geometrického plánu pro katastr nemovitostí a další náklady spojené
s pořízením dat nezbytných pro uskutečnění akce.
h. Náklady na průzkumné práce ke zjištění zdrojů pitné vody.
i. Náklady na projektování variantních řešení stavby, studií, záměrů, přípravu výběrových
řízení, podání žádosti o dotaci, podání žádosti na stavební úřad, propagace projektu,
apod.
(4) Veškeré neuznatelné náklady projektu dle odst. (3) tohoto článku musí být v předloženém

rozpočtu díla nebo v cenové nabídce na zpracování projektové dokumentace zřetelně odděleny
a vyčísleny zvlášť.
IV.

Limity dotace

(1) Maximální procentuální podíl dotace na dosažených uznatelných nákladech projektu činí 70 %,
finální výše podílu dotace bude stanovena rozhodnutím orgánu Královéhradeckého kraje
(2) Minimální částka dotace na jeden projekt činí 50.000 Kč.
(3) Maximální částka dotace na zpracování jednoho typu projektové dokumentace dle čl. III., odst.
2, písm. f) pravidel nebo v součtu na zpracování více typů projektových dokumentací v rámci
téhož projektového záměru dle čl. III., odst. 2, písm. g) pravidel činí 300.000 Kč.
(4) Maximální částka dotace na realizaci stavby dle žádosti o dotaci nepřekročí 3.500.000 Kč.
(5) Pro poskytnutí dotace na projekt souběžně spolufinancovaný z jiných národních nebo
evropských dotačních programů platí následující omezení:

7 (11)

a) Celková dotace ze všech dotačních programů zúčastněných na spolufinancování projektu
nesmí překročit 70 % uznatelných nákladů projektu stanovených rozhodnutím o poskytnutí
dotace z těchto zúčastněných programů nebo stanovených pravidly krajského programu,
přičemž se přihlíží k částce uznatelných nákladů, která je nižší.
b) Maximální částka dotace na projekt souběžně spolufinancovaný z jiných dotačních zdrojů
nepřekročí 20 % uznatelných nákladů definovaných dle odst. a) tohoto článku, nejvýše však
3.500.000 Kč.
V.

Žadatel o dotaci

(1) Žadatelem o dotaci (dále také „příjemce“) je:
a. obec, městys, město podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů se sídlem na území Královéhradeckého kraje s maximálním
celkovým počtem 2000 trvale bydlících obyvatel,
b. svazek obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů se sídlem na území Královéhradeckého kraje bez omezení celkového počtu
obyvatel s tím, že příslušný projekt může být realizován pouze v členské obci o velikosti
do 2000 trvale bydlících obyvatel.
(2) Žadatel může v žádosti o dotaci snížit celkový počet obyvatel obce přesahující maximální
hranici 2000 obyvatel odečtením počtu obyvatel místních částí (osad), které administrativně
náleží k předmětné obci.
(3) Žadatel o dotaci musí být současně vlastníkem vodohospodářské infrastruktury, přičemž změnu
vlastnictví investičního majetku pořízeného z dotace lze provést nejdříve za 10 let od data
ukončení realizace projektu.

VI. Hodnocení projektů
(1) Předložené projekty jsou hodnoceny pomocí ekonomických, technických a ekologických
kritérií. Každému kritériu je přiřazena bodová hodnotící škála. Výsledný počet dosažených
bodů projektu je součtem bodů za jednotlivá kritéria. Podrobné hodnotící škály pro jednotlivá
kritéria jsou uvedeny v příloze č. 1 pravidel programu.
(2) Použití jednotlivých kritérií v hodnocení se liší podle typu hodnoceného projektu dle odst. (3)
tohoto článku. Výsledky hodnocení jsou souměřitelné pouze mezi projekty stejného typu.
(3) Základní typy projektů pro účely hodnocení:
a. projektové dokumentace staveb (dále také „PD“)
b. stavby financované pouze z krajského programu (dále také „stavba 1“)
c. stavby souběžně spolufinancované z jiných dotačních zdrojů (dále také „stavba 2“)
(4) Ekonomická kritéria
č.
1.
2.
3.
4.

kritérium

rozsah
bodování

Nákl. efektivnost 0 – 160 000 Kč/1 EO (kanalizace)
Nákl. efektivnost 0 – 110 000 Kč/1 obyv. (vodovod)
Podíl požadované dotace ≤ 70 %
Výše požadované dotace ≤ 3,5 mil. Kč
Velikost obce ≤ 2000 obyvatel
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použitelnost kritéria
PD
stavba 1 stavba 2

1 – 10



✓

✓

1 – 10
1 – 10
1 – 10

✓

✓
✓

✓
✓

✓

Vysvětlivky:
1. Nákladová efektivnost je stanovena poměrem uznatelných nákladů projektu k počtu nově
připojených obyvatel / u projektů čištění odpadních vod k počtu připojených ekvivalentních
obyvatel, u změn staveb - k počtu stávajících připojených obyvatel nebo ekvivalentních
obyvatel, kterých se projekt týká. Vyšší nákladová efektivnost (klesající částka Kč) znamená
vyšší bodové ohodnocení.
2. Požadovaná dotace vyjádřená v % z uznatelných nákladů projektu. S klesajícím podílem
dotace roste počet dosažených bodů.
3. Požadovaná dotace vyjádřená v Kč. S klesající absolutní částkou dotace roste počet
dosažených bodů.
4. Velikost obce (ve svazku obcí pak velikost obce, kde se realizuje projekt), s rostoucí velikostí
obce podle počtu obyvatel klesá počet dosažených bodů.
(5) Technická a ekologická kritéria
č.

kritérium

5.

Pořízení nové infrastruktury vs. změna
stávajících staveb
Projekt se nachází v území vyžadující zvláštní
ochranu (KRNAP, CHKO, NATURA 2000,
ochranná pásma vodních zdrojů)
Na katastrálním území žadatele je uskutečňován
odběr podzemní vody zpoplatněný dle § 88
vodního zákona
Žadatel obdržel za posledních 24 měsíců
podporu na realizaci stavby z tohoto programu
Souvislost s jinou stavbou
Individuální posouzení naléhavosti řešení
stávající situace zásobování pitnou vodou nebo
odvádění odpadních vod

6.

7.

8.
9.
10.

rozsah
bodování

použitelnost kritéria
PD
stavba 1 stavba 2

0 – 10

✓

✓

✓

5/0

✓

✓

✓

10/0

✓

✓

✓

✓

✓

-10/0
0–5

✓

✓

✓

0 – 15/10

✓

✓

✓

Vysvětlivky:
5. Kritérium upřednostňuje budování zcela nové infrastruktury v aglomeracích, kde není žádný
systém zásobování pitnou vodou nebo odvádění odpadních vod na úkor provádění změn na
stávajících stavbách infrastruktury (např. intenzifikace či rekonstrukce ČOV, rekonstrukce
směřující ke zkvalitnění technologie úpravy vody, akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti
pitné vody). S rostoucím podílem provádění změn na stávajících stavbách klesá počet
dosažených bodů.
6. Kritérium zohledňuje pozitivní vliv projektu v území vyžadující zvláštní ochranu (KRNAP,
CHKO, NATURA 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma lázeňských zdrojů).
7. Kritérium zohledňuje požadavek vyplývající z ustanovení § 88 odst. 15 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, kdy
poplatky za odběr podzemních vod, které jsou příjmem rozpočtu kraje, smějí být použity
na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury s upřednostněním obcí, na
jejímž katastrálním území se uskutečňuje odběr podzemní vody zpoplatněný dle ustanovení
§ 88 vodního zákona.
8. K zachování diverzifikace v rozdělování finančních prostředků v rámci území kraje jsou
upřednostněni žadatelé, kteří v předcházejících dvou letech neobdrželi z programu finanční
podporu na realizaci stavby.
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9. Kritérium zohledňuje souvislost předmětné investice s jinými stavbami, např. pokud se jedná
o podmiňující investici k navazující stavbě infrastruktury nebo pokud je nutné či ekonomicky
výhodné řešit danou investici souběžně s jinou stavbou, např. provedení společných
výkopových prací, společný zásah do komunikací, následná rekonstrukce komunikace
v majetku Královéhradeckého kraje, apod.
10. Individuální posouzení naléhavosti dle stávající situace v zásobování pitnou vodou nebo
odvádění odpadních vod, dostupnosti pitné vody, hygienických podmínek, stanoviska
dotčených orgánů k závažnosti situace, udělené výjimky, časový harmonogram projektu.
S rostoucí naléhavostí projektu roste počet dosažených bodů v uvedeném rozmezí. Pro
projekty v oblasti zásobování pitnou vodou je stanoveno rozmezí 0-15 bodů, pro projekty
v oblasti odvádění a čištění odpadních vod 0-10 bodů.
VII. Předložení a posuzování žádostí o dotaci
(1) Dotační program je administrován Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem
životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (dále také
„poskytovatel“). Tato pravidla programu, termíny výzev k předkládání žádostí do programu,
elektronické formuláře, požadované povinné přílohy a manuály k vyplnění žádosti o dotaci
jsou zveřejněny na dotačním portálu DOTIS http://dotace.kr-kralovehradecky.cz.
(2) O poskytnutí dotace z rozpočtu poskytovatele rozhoduje v rozsahu pravomocí daných
zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje (dále také „Zastupitelstvo kraje“) na základě návrhu
Rady Královéhradeckého kraje (dále také „Rada kraje“).
(3) Žádost o poskytnutí dotace včetně povinných příloh podává žadatel prostřednictvím dotačního
portálu DOTIS http://dotace.kr-kralovehradecky.cz (dále také „žádost“) s provázáním na
aplikaci datové schránky. Prostřednictvím datové schránky lze dále samostatně doručit
poskytovateli povinné přílohy, které nebylo možné z kapacitních důvodů podat
prostřednictvím dotačního portálu DOTIS.
(4) Výzva k předkládání žádostí o dotace je vyhlašována vždy v prvním čtvrtletí kalendářního
roku. Žádost o dotaci musí být doručena poskytovateli v uveřejněném časovém intervalu
vyhlášené výzvy.
(5) Po uzávěrce příjmu žádostí dle odst. 4 tohoto článku provede administrátor formální kontrolu
přijatých žádostí z hlediska veškerých náležitostí dle pravidel, dále zpracuje k žádostem
bodové hodnocení dle článku VI. pravidel.
(6) Zpracované žádosti dle odst. 5 tohoto článku jsou předloženy hodnotícímu orgánu - „Komisi
pro posuzování žádostí o dotace Královéhradeckého kraje na rozvoj vodohospodářské
infrastruktury“ (dále také „Komise“) pověřené Radou kraje. Komise v závislosti na objemu
disponibilních finančních zdrojů krajského rozpočtu průběžně připravuje a předkládá orgánům
Královéhradeckého kraje dle odst. 2 tohoto článku návrhy na rozdělení dotací, a to na základě
získaného bodového hodnocení a celkového zhodnocení aktuální naléhavosti jednotlivých
projektů. Komise smí navrhnout dotaci pouze těm projektům, které na základě kontroly dle
odst. (5) tohoto článku splnily veškeré náležitosti dle pravidel. Komise rovněž navrhuje
případné korekce dotací.
(7) Rozdělování dotací je v orgánech poskytovatele projednáváno průběžně dle plánu zasedání
od data uzávěrky příjmu žádostí do konce kalendářního roku. Nepokryté žádosti v důsledku
nedostatku finančních zdrojů programu nebo formálních nedostatků nejsou poskytovatelem
převáděny do následujícího roku.
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VIII. Čerpání a vyúčtování dotace
(1) Účelově vázaná dotace je poskytována z rozpočtu poskytovatele bezhotovostním převodem na
účet příjemce na základě podmínek smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi
poskytovatelem a příjemcem (dále také „dotační smlouva“). Uvolnění dotace příjemci je
podmíněno předložením účetních dokladů prokazujících vznik uznatelných nákladů projektu.
(2) Poskytnutá dotace je v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
(3) Dotaci nelze poskytnout na projekt, který byl k datu podpisu dotační smlouvy stavebně ukončen
(investorovi bylo vydáno kolaudační rozhodnutí nebo rozhodnutí o předčasném užívání stavby
nebo povolení ke zkušebnímu provozu) nebo bylo k datu podpisu dotační smlouvy ukončeno
jeho financování (byly uhrazeny všechny uznatelné náklady projektu).
(4) Projekt musí být stavebně a finančně ukončen nejpozději do dvou let od data zahájení projektu
uvedeného v dotační smlouvě. O případném prodloužení termínu realizace projektu rozhodne
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na základě žádosti příjemce v termínu dle podmínek
dotační smlouvy.
(5) Účtování o nákladech projektu, tj. datování účtů a účetních dokladů včetně jejich úhrady je
ohraničeno závazným časovým intervalem doby realizace projektu uvedeným v dotační
smlouvě.
(6) Další podmínky čerpání a využití dotace, způsob podání výzvy k proplacení dotace,
závěrečného vyúčtování dotace se řídí podmínkami dotační smlouvy.
IX. Publicita
(1) Příjemce je povinen v průběhu realizace projektu a po jeho skončení prokazatelným způsobem
prezentovat Královéhradecký kraj jako poskytovatele části finančních prostředků dle podmínek
dotační smlouvy.
X.

Přechodná a závěrečná ustanovení

(1) Na poskytnutí finanční podpory podle těchto pravidel není právní nárok.
(2) Tato pravidla schválená Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje, č. usnesení ZK/14/978/2022
ze dne 12. září 2022 nabývají platnosti a účinnosti dnem 13. září 2022.

Příloha č. 1 – Hodnotící kritéria a bodování
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Příloha 1: Hodnotící kritéria a bodování
1. Nákladová efektivnost kanalizace
(Kč/na připojeného 1 EO)
od (Kč)
do (Kč)
16 000
0
32 000
> 16 000
48 000
> 32 000
64 000
> 48 000
80 000
> 64 000
96 000
> 80 000
112 000
> 96 000
128 000
> 112 000
144 000
> 128 000
160 000
> 144 000
> 160 000

Nákladová efektivnost vodovody
(Kč/na připojeného 1 obyvatele)

bodů
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

od (Kč)
do (Kč)
11 000
0
22 000
> 11 000
33 000
> 22 000
44 000
> 33 000
55 000
> 44 000
66 000
> 55 000
77 000
> 66 000
88 000
> 77 000
99 000
> 88 000
110 000
> 99 000
> 110 000

bodů
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

4. Velikost obce (počet obyvatel)
od
do
bodů
200
10
1
400
9
> 200
600
8
> 400
800
7
> 600
1 000
6
> 800
1 200
5
> 1000
1 400
4
> 1200
1 600
3
> 1400
1 800
2
> 1600
2 000
1
> 1800

5. Podíl % nových staveb
od %
do %
10
>0
20
> 10
30
> 20
40
> 30
50
> 40
60
> 50
70
> 60
80
> 70
90
> 80
100
> 90

bodů
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2. Podíl požadované dotace (%)
od (%)

do (%)
< 52

> 52
> 54
> 56
> 58
> 60
> 62
> 64
> 66
> 68

54
56
58
60
62
64
66
68
70

6. Území zvláštní ochrany
kritérium
nachází se
nenachází se

bodů
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

bodů
5
0

7. Čerpání vod v katastru žadatele
bodů
kritérium
je uskutečňováno
10
0
není uskutečňováno
8. Dotace v posl. 2 letech
kritérium
byla poskytnuta
nebyla poskytnuta

bodů
-10
0

3. Absolutní výše dotace (Kč)
od (Kč)
50 000
> 350 000
> 700 000
> 1 050 000
> 1 400 000
> 1 750 000
> 2 100 000
> 2 450 000
> 2 800 000
> 3 150 000

do (Kč)
350 000
700 000
1 050 000
1 400 000
1 750 000
2 100 000
2 450 000
2 800 000
3 150 000
3 500 000

9. Souvislost s jinou stavbou
kritérium
dle závažnosti

10. Celková naléhavost
kritérium
dle

bodů
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

bodů
1-5

bodů
0 - 15/10

