Zásady
Zastupitelstva kraje Vysočina
pro poskytování finančních prostředků ze zvláštního účtu kraje Vysočina
k odstranění následků mimořádných havárií na území kraje Vysočina s dopadem na
jakost povrchových nebo podzemních vod

ze dne 26. 10. 2004

č. 4/04

Čl. 1
Úvodní ustanovení a vymezení pojmů
(1)

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních prostředků ze
zvláštního účtu kraje Vysočina k odstranění následků mimořádných havárií na území
kraje Vysočina s dopadem na jakost povrchových nebo podzemních vod (dále jen
„Zásady“) upravují v souladu s rozpočtem kraje Vysočina (dále jen „kraj“) poskytování
finančních prostředků k odstranění následků mimořádných havárií na území kraje
Vysočina s dopadem na jakost povrchových nebo podzemních vod.

(2)

Mimořádnou havárií se pro účely Zásad rozumí havárie ve smyslu § 40 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), tzn. mimořádné závažné zhoršení nebo
mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod, za
předpokladu, že havárie vznikla v důsledku neočekávané a nepředvídatelné náhlé
události, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, přičemž původce havárie není znám nebo není
dosažitelný a náhrada nákladů vynaložených na odstranění následků není vymahatelná
(dále jen „havárie“).
Čl. 2
Předmět financování

(1)

Finanční prostředky lze poskytnout na:
a) úhradu nákladů přímo souvisejících s nezbytnými opatřeními k nápravě havárie,
která podle ustanovení § 42 odst. 4 vodního zákona zabezpečil příslušný vodoprávní
úřad z vlastního podnětu nebo z podnětu České inspekce životního prostředí (dále
jen „ČIŽP“),
b) úhradu nákladů přímo souvisejících s nezbytnými opatřeními k nápravě havárie,
která podle ustanovení § 42 odst. 4 vodního zákona uložil příslušný vodoprávní úřad
právnické nebo fyzické osobě, která je k provedení opatření k nápravě odborně a
technicky způsobilá,
(dále jen „finanční prostředky“).

(2)

Finanční prostředky jsou poskytovány ze zvláštního účtu kraje zřízeného v souladu
s § 42 odst. 4 vodního zákona.

(3)

Předmětem financování není podle ustanovení § 42 odst. 7 a odst. 8 vodního zákona
uvedení pozemků nebo stavby do původního stavu, náhrada za majetkovou újmu nebo
omezení vzniklá vlastníkům při provádění opatření k nápravě na jejich pozemcích nebo
stavbách.
Čl. 3
Poskytování finančních prostředků

(1)

Žádost o poskytnutí finančních prostředků předkládá příslušná obec s rozšířenou
působností (dále jen „žadatel“), v jejímž správním obvodu k havárii došlo a jejíž
vodoprávní úřad zabezpečil nebo uložil provedení opatření k nápravě podle čl. 2 odst. 1
těchto Zásad, Krajskému úřadu kraje Vysočina, odboru lesního a vodního hospodářství a
zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava (dále jen „OLVHZ“).

(2)

Žádost musí obsahovat:
a) vyplněný formulář dle přílohy č. 1 těchto Zásad,
b) protokol o havárii, sepsaný příslušným vodoprávním úřadem s uvedením popisu
havárie, údajů o množství a druhu uniklé látky, protokoly o šetření havárie orgánů
spolupracujících při jejím odstraňování (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, ČIŽP,
Krajská hygienická stanice, správce vodního toku), přijatá a realizovaná opatření a
jejich vyhodnocení, odborné posudky a výsledky provedených rozborů a analýz
vlivu havárie na kvalitu podzemních a povrchových vod, protokoly z kontrol při
realizaci opatření k nápravě,
c) výsledek šetření havárie a doklady o tom, že nebylo možno uložit opatření k nápravě
podle § 42 odst. 1, 2 nebo 3 vodního zákona a zároveň, že hrozilo závažné ohrožení
nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod,
d) doklad o tom, jak vodoprávní úřad zabezpečil provedení nezbytných nápravných
opatření nebo jeho pravomocné rozhodnutí, kterým bylo uloženo jejich provedení ve
smyslu § 42 odst. 4 vodního zákona,
e) stanovisko místně příslušného oblastního inspektorátu ČIŽP,
f) stanoviska dotčených správních úřadů,
g) finanční propočet nezbytných nákladů na realizaci nezbytných nápravných opatření,
jejich popis a zdůvodnění jejich efektivnosti,
h) kopie faktur, včetně podrobného rozpisu jednotlivých položek, vystavené
právnickou nebo fyzickou osobou provádějící nezbytná nápravná opatření.

(3)

OLVHZ žádost prověří z hlediska věcné správnosti a úplnosti dokladů, přičemž
k předložené žádosti si může od žadatele vyžádat ještě další potřebné doklady a odborné
posudky. Po posouzení OLVHZ předloží návrh na poskytnutí finančních prostředků
Zastupitelstvu kraje Vysočina (dále jen „zastupitelstvo kraje“), o čemž žadatele
vyrozumí. Poskytnutí finančních prostředků schvaluje usnesením zastupitelstvo kraje.
Na základě usnesení zastupitelstva kraje uzavře kraj s žadateli smlouvu o poskytnutí
finančních prostředků, která zahrnuje požadavky a podmínky pro čerpání finančních
prostředků.

(4)

Bude-li v průběhu provádění nezbytných opatření k nápravě nebo po jejich ukončení
zjištěn původce havárie, je povinen žadatel tuto skutečnost oznámit OLVHZ a přidělené
finanční prostředky vrátit na účet kraje nejdéle do 3 měsíců od zjištění této skutečnosti.
V případě, že tak neučiní, je povinen společně s přidělenými finančními prostředky
zaplatit kraji penále ve výši 1 promile denně z takto zadržované částky, nejvýše však do
výše této částky, a to od 1. dne prodlení s jejím vrácením do dne vrácení přidělených
finančních prostředků.

(5)

S finančními prostředky musí být nakládáno podle zásad zdravého finančního řízení, tj.
účelně, efektivně, hospodárně.

(6)

V případě poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje Vysočina podle těchto
Zásad příjemce bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a výše
poskytnutých finančních prostředků, případně dalších údajů.

Čl. 4
Kontrola
(1)

Za správnost čerpání a vypořádání poskytnutých finančních prostředků odpovídá
žadatel.

(2)

Povinnost poskytovat požadované informace a umožnit kontrolu bude stanovena
ve smlouvě.

(3)

Kontrola plnění těchto Zásad je vykonávaná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), vyhláškou Ministerstva financí
č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole a v souladu se Směrnicí
k zajištění kontrolní činnosti.

(4)

V případě podstatného porušení smlouvy ze strany příjemce kraj od smlouvy odstoupí a
dosud poskytnuté finanční prostředky budou ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, považovány
za neoprávněně použité. Příjemce finančních prostředků je v takovém případě povinen
veškeré finanční prostředky kraji vrátit a zaplatit kraji příslušné penále.

(5)

Pokud kraj při kontrolní činnosti zjistí porušení rozpočtové kázně podle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, je oprávněn požadovat a příjemce finančních prostředků povinen zajistit
vrácení neoprávněně použitých nebo zadržených finančních prostředků do rozpočtu
kraje.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení

(1)

Zveřejnění Zásad, formulářů a poskytování základních informací o podmínkách a
postupech v podání žádosti zabezpečuje OLVHZ. Zároveň zabezpečuje zpracování
veškerých sumarizačních výstupů a informací o poskytnutí finančních prostředků.
Zprávu za období kalendářního roku předává každoročně Radě kraje Vysočina do 31. 1.
následujícího kalendářního roku.

(2)

Zásady se všemi přílohami a kontaktní pracovníci jsou umístěny na internetové adrese
www.kr-vysocina.cz v dokumentech OLVHZ.

(3)

Na poskytnutí finančních prostředků podle těchto Zásad není právní nárok.

(4)

Nedílnou součástí těchto Zásad je Příloha č. 1 – Žádost pro poskytování finančních
prostředků ze zvláštního účtu kraje Vysočina k odstranění následků mimořádných
havárií na území kraje Vysočina s dopadem na jakost povrchových nebo podzemních
vod.

(5)

Na podávání a vyřizování žádostí se nevztahuje zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení
(správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

(6)

Za aktualizaci těchto Zásad odpovídá OLVHZ.

(7)

Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem kraje
Vysočina.

(8)

Tyto Zásady byly projednány na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 26. 10. 2004
a schváleny usnesením č. 414/06/2004/ZK.

V Jihlavě dne 26. 10. 2004

František Dohnal
hejtman kraje

Příloha č. 1
ŽÁDOST
pro poskytování finančních prostředků ze zvláštního účtu kraje Vysočina
k odstranění následků mimořádných havárií na území kraje Vysočina s dopadem na
jakost povrchových nebo podzemních vod
A. Žadatel:
Úplný název žadatele:
Adresa:
PSČ:
IČO:
DIČ:
Peněžní ústav (včetně pobočky):
Číslo účtu (včetně kódu peněžního ústavu):
Statutární zástupce žadatele:
Jméno, příjmení, funkce:
Telefon:
Mobil:
Fax:
Email:
Pracovník pověřený jednáním o poskytnutí finančních prostředků:
Jméno, příjmení, funkce:
Telefon:
Mobil:
Fax:
Email:
Žadatel

je / není

plátcem DPH *).

Prohlášení:
V případě poskytnutí prostředků z rozpočtu kraje Vysočina bezvýhradně souhlasím se
zveřejněním své identifikace a výše poskytnutých finančních prostředků, případně dalších
údajů.
V

*) nevyhovující škrtněte

dne

Podpis, razítko

B. Předmět žádosti :
1. Lokalizace havárie:
Obecní úřad obce s rozšířenou působností:
Obec:
Katastrální území:
2. Požadované finanční prostředky:
bez DPH [Kč]

včetně DPH [Kč]

celkové náklady

poznámka

100

fin.
prostředky
z jiných zdrojů či
jiná forma podpory
vlastní
příjemce

%

zdroj:

podíl

požadované
fin.
prostředky z kraje
Vysočina
Komentář:

3. Charakter území, v němž nastala havárie:
Charakter území
CHKO (Chráněná krajinná oblast)
Ochranné pásmo vodního zdroje
podzemních vod
Ochranné pásmo vodního zdroje
povrchových vod
CHOPAV (Chráněná oblast
podzemní akumulace vod)

*
ano / ne
ano / ne
ano / ne
ano / ne

Zvláště chráněné území

ano / ne

Jiné

ano / ne

*) nevyhovující škrtněte

Komentář:

jaké?

4. Vodní tok znečištěný či ohrožený havárií:
Název:
Správce:
Říční km:
H.č.p.:
5. Podzemní vody znečištěné či ohrožené havárií:
č. hydrogeologického rajónu:
č. hydrologického pořadí:
6. Stručný popis havárie (místo, datum, čas, množství a druh uniklé závadné látky, způsob
prošetření a zneškodnění havárie, přijatá a zrealizovaná opatření k nápravě a jejich
vyhodnocení, atd.):

