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Statutární město Chomutov 
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 

ID DS 497beyz 

Tel.: 474 637 111 

E-mail: podatelna@chomutov.cz 

 

Schváleno RSMCH 21.11.2022 

Datum zveřejnění na úřední desce: 28.11.2022 

 

DOTAČNÍ PROGRAM D2023-ŽP02 

 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2023 

 

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty 

 

1) Zvyšování hnízdních možností ptáků, podpora hnízdění dutinových pěvců a ohrožených druhů dravců, 
vytváření vhodných podmínek pro život plazů a obojživelníků na území města Chomutova 

2) Popularizace a propagace ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, rostlin a jejich životního 
prostředí na území města Chomutova.  

3) Přírodovědný průzkum složek flóry a fauny a podpora existence zvláště chráněných rostlin a živočichů 
na území města Chomutova 

4) Monitoring a likvidace invazních druhů rostlin na území města Chomutova 

5) Správná péče o stromy soukromých vlastníků 

6) Pomoc začínajícím včelařům v Chomutově 

7) Péče o bezprizorní domácí zvířata 

 

Důvody podpory stanoveného účelu 

Ochrana životního prostředí je nikdy nekončící proces. Důvodem podpory je zmapovat a chránit vzácné druhy 
žijící na území města, zlepšit stav jejich životního prostředí, učinit opatření k zachování biologické 
rozmanitosti v městské krajině, přijmout opatření k zlepšení klimatu na území města a pečovat i o bezprizorní 
domácí zvířata (především kočky). Program klade důraz na zkvalitnění přírodních jevů v prostředí, které 
nejsou chráněny zákonem. 

 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu  
na podporu stanoveného účelu 

100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) 
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Maximální výše dotace v jednotlivém případě, nebo kritéria pro stanovení výše dotace 

 

Maximální částka pro účel 1) - 6) 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) 

Maximální částka pro účel 7) 40 000 Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) 

Žadatel je v programu oprávněn podat maximálně dvě žádosti. 

Maximálně 90% uznatelných nákladů. 

 

Kritéria pro hodnocení žádosti 

KŽP posoudí jednotlivé žádosti ve vztahu k popsaným důvodům podpory stanoveného účelu. 

V oblasti 1) – 4) budou hodnocena následující kritéria: 

 
- Přínos aktivity vzhledem k obecnému požadavku ochrany přírody a životního prostředí 
- Přínos k informovanosti občanů města o stavu životního prostředí v Chomutově  
- Dlouhodobost působení aktivit 
- Publicita projektu 
- Inovativnost  

 

V oblasti 5 (Správná péče o stromy) bude jediným kritériem hodnocení míra nutnosti zásahu stanoveného 
odborným garantem komise ŽP. 

 

V oblasti 7) míra budou hodnocena následující kritéria: 
- nutnosti péče o bezprizorní zvířata stanoveného odborným garantem komise ŽP a  
- přínos aktivity vzhledem k obecnému požadavku ochrany životního prostředí 

 

Okruh způsobilých žadatelů 

Právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti není podnikání1 

Školy a školská zařízení 

Fyzické osoby 

Pro oblast 5) – Správná péče o stromy-žádost podává vlastník pozemku se stromy. V případě více vlastníků 
musí být doložen souhlas všech. Nájemce pozemku pouze se souhlasem vlastníka. 

 
 

Lhůta pro podání žádosti 

Pro oblasti 1) - 4) běží lhůta pro podání žádosti od 01. 01. 2023, 0:00 do 31. 01. 2023, 23:59:59 

V oblasti 5) - 7)  je možné podávat žádosti průběžně od 01. 01. 2023, 0:00 do 30. 06. 2023, 23:59:59  

 

 

                                                                    

1) Podnikáním se pro účely tohoto programu rozumí výdělečná činnost vykonávaná samostatně na vlastní účet a odpovědnost 
živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. 
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Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

V oblasti 1) - 4) bude o podané žádosti rozhodnuto do 30. 4. 2023 

V oblasti 5) - 7) bude učiněno rozhodnutí na nejbližším možném zasedání komise ŽP a to zpravidla do 1 
měsíce. 

Speciální podmínky pro poskytnutí příspěvku na péči o stromy soukromých vlastníků 
v oblasti 5) 

1. Žadatel kontaktuje odborného garanta určeného odborem ŽP (dále jen garant) ve věci konzultace a 

vyjádření k plánovanému zásahu a posouzení kvalitativního ukazatele dřeviny  – 

d.mutinska@chomutov.cz. 

2. Žadatel vybere realizační firmu disponující arboristickou certifikací (např. Český certifikovaný arborista 

- minimální úroveň Specialista pro práci se stromolezeckou technikou, případně certifikaci podobnou), 

která po schválení žádosti provede zásah podle Standartu AOPK ČR SPPK A02 002:2015 – Řez stromů. 

3. Podání kompletní žádosti Komisi ŽP včetně cenové kalkulace. Komise ŽP bude rozhodovat na základě 

vyjádření garanta.  

4. V případě kladného rozhodnutí následuje sepsání smlouvy s žadatelem.  

5. Realizace zásahu podle věcného a časového návrhu odborného garanta Komise ŽP. Umožnění 

případné kontroly provedeného zásahu garantem. 

6. Proplacení odborného zásahu žadatelem. 

7. Předložení vyúčtování.  

   

Krite ria pro hodnocení  žádostí pro začínající vc elar e oblast 6) 

Dotace bude poskytnuta žadatelům na nákup včelstva a vybavení pro včelaře do výše 20 000 Kč 

1.  Členství ve svazu včelařů 

2.  Po vybudování včelínu a založení včelstva předloží včelař komisi ŽP podklady pro kontrolu umístění 

včelstva v Chomutově (zákres v mapě + fotodokumentaci) 

Podmínky pro poskytnutí dotace  

Dle ustanovení Zásad poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova. 

 

Vzor žádosti plus přílohy 

Samostatný materiál (dostupný na grantovém portálu města) 

 

Schvalovací doložka 

 

Program byl schválen usnesením RSMCH č. 853/22 ze dne 21.11.2022  

 
 

Kontakty 

Kontakt na pracovníka pro dotační a grantovou politiku 

Šárka Švehlová, 474 637 150, s.svehova@chomutov.cz 

 

http://www.chomutov-mesto.cz/cz/dokumenty-ke-stazeni
mailto:s.svehova@chomutov.cz

