DOTAČNÍ PROGRAM
„ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD U DOMOVNÍCH OBJEKTŮ“
1) Vyhlašovatel programu a poskytovatel dotace
Vyhlašovatelem a poskytovatelem dotace je obec Dolní Branná
2) Cíl programu
Zlepšení životního prostředí v oblasti odpadních vod podporou pořízení domovních
čističek odpadních vod (DČOV) a zemních filtrů umístěných za septiky (F) na území
obce Dolní Branná z rozpočtu obce.
Dotační program je vyhlašován po dobu 5-ti let (2021-2025).
3)Příjemci dotace
Žadatelem a příjemcem dotace může být fyzická osoba – vlastník domu určeného k
bydlení, u kterého se bude pořizovat DČOV nebo F,
V případě více vlastníků může být zplnomocněn jeden z vlastníků k podání žádosti a
zajištění úkonů spojených s vyřízením žádosti.
4) Podmínky pro poskytnutí dotace
4.1 Dotace ve výši 100 % ceny (včetně DPH) na DČOV nebo F určenou projektovou
dokumentací do maximální výše 80.000 Kč.
4.2 Paušální dotace ve výši 10.000 Kč na ostatní výdaje s tím související (projekt,
připojení do kanalizace, zemní a stavební práce, elektroinstalace ap.)
Výše dotačních prostředků je určena rozpočtem obce na jednotlivý rok po dobu
vyhlášení dotačního programu.
5) Žádost o dotaci
Žadatel na obecní úřad podá žádost, kterou tvoří:
– žádost o poskytnutí dotace na vzorovém formuláři
– rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení k vypouštění odpadních vod a ke
stavbě DČOV nebo F
– kolaudační souhlas vodoprávního úřadu o povolení k užívání DČOV nebo F
– kopie faktury a doklad o zaplacení
6) Vyhodnocení žádosti
Žádost se vyhodnotí z hlediska věcné správnosti a úplnosti po přijetí. V případě
potřeby bude žadatel vyzván k doplnění nebo upřesnění. Pokud tak neučiní do 60 dnů
od doručení výzvy, bude žádost odložena a vyřazena z dalšího posuzování.
Úplná žádost bude předložena na posouzení uznatelnosti a účelnosti nákladů spolu s
návrhem smlouvy a výše dotace ke schválení zastupitelstvu obce.
7)Uzavření smlouvy a vyplacení dotace
Po schválení je žadatel vyzván k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a do 30-ti dnů
od podpisu je částka vyplacena na bankovní účet žadatele.

8) Kontrola plnění dotace
Zařízení, na které byla poskytnuta dotace, musí být prokazatelně funkční minimálně 5
let od uvedení do provozu. Vlastník DČOV nebo F je povinen provádět činnost na
základě příslušných zákonných ustanovení (technické revize, odběry vzorků,
výsledky laboratorního rozboru).
Tyto dokumenty je na vyžádání povinen poskytnout obci.
Obec má právo na fyzickou kontrolu funkčnosti DČOV nebo F. V případě zjištění
neplnění podmínek může poskytovatel požadovat vrácení celé nebo poměrné části
dotace.
9) Realizované ČOV
Na již realizované ČOV ke dni schválení tohoto dotačního programu lze poskytnout
jednorázovou dotaci ve výši 35.000 Kč
Žadatel postupuje dle bodu 5) tohoto programu (nemusí dokládat fakturu a doklad o
zaplacení).
9) Závěrečné ustanovení
Na poskytnutí dotace není právní nárok.
V případě výše neurčených podmínek nebo sporných záležitostí rozhodne o
poskytnutí dotace zastupitelstvo obce.
Dotace nebude poskytnuta žadateli, který má neuhrazené závazky vůči obci.
Tento dotační program byl schválen usnesením zastupitelstva obce dne
16.12.2020 a je účinný po nabytí právní moci.

