Pravidla pro přidělování příspěvků na domácí čistírny
odpadních vod (programová dotace)
(platná od 20. února 2015 v souvislosti s platností zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů)

Čl. I. Vymezení příjemce a lhůty pro podání
1/ Jednorázový příspěvek je určen pro fyzickou osobu jako vlastníka nemovitosti sloužící
k bydlení i rekreaci v obcích Lahovice, Mnichov, Sinutec, Všechlapy a Židovice, na pořízení
projektové dokumentace a domácí čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) s cílem zajistit
řádné nakládání s odpadními vodami.
2/ Na každé číslo popisné je možné vyplatit pouze jeden příspěvek. Příspěvek je určen i na
ČOV pořízenou před schválením těchto pravidel při splnění všech níže uvedených podmínek.
3/ Žádost o příspěvek lze podat kdykoliv v průběhu kalendářního roku po splnění povinností
dle čl. III, odst. 1 až 5.
Čl. II Výše příspěvku
1/ Obcí vyplacená částka se bude rovnat skutečně vynaloženým nákladům na pořízení ČOV
dle čl. III odst. 2, max. však 20 tisíc Kč.
2/ Polovina nákladů na pořízení projektové dokumentace, max. však 2 tisíce Kč na zhotovení
projektové dokumentace.
3/ Příspěvky bude možné vyplácet až do výše, kterou v daném roce umožní schválený
rozpočet obce.
čl. III Povinnosti žadatele
Žadatel předloží:
1/ čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči obci,
2/ doklad potvrzující pořizovací cenu ČOV, doklad potvrzující úhradu nákladů na pořízení
projektové dokumentace
3/ příslušné souhlasné vyjádření stavebního a vodoprávního úřadu o stavbě ČOV a o
povolení vypouštění odpadních vod,
4/ osvědčení o certifikaci ČOV (prohlášení o shodě),
5/ číslo bankovního účtu, kam bude příspěvek zaslán.
Čl. IV Způsob úhrady příspěvku
a/ Žadatel uzavře s obcí smlouvu o poskytnutí příspěvku, v níž se zaváže použít finanční
prostředky výhradně v souladu s těmito pravidly.
b/ Platba bude do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o poskytnutí příspěvku poukázána na
bankovní účet žadatele.
c/ Ve výjimečných a odůvodněných případech je možné vyplatit příspěvek v hotovosti.

Čl. V Závěrečná ustanovení
1/ Žadatel o příspěvek je povinen se ve smlouvě zavázat, že s příspěvkem obce pořízená ČOV
zůstane součástí zařízení nemovitosti.
2/ Tato pravidla byla schválena dne 16. 12. 2013 usnesením zastupitelstva obce č.146/2013 a
doplněna usnesením 22/2014 ze dne 12. 2. 2014.
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