OBEC KURDĚJOV
Zastupitelstvo obce Kurdějov vyhlašuje

Dotační program na výstavbu domovních čistíren odpadních vod z
rozpočtu Obce Kurdějov pro období 2020-2022
PREAMBULE
Zastupitelstvo obce Kurdějov, podle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
příslušné k rozhodnutí o poskytování dotace, vydává v souladu s § 10 c odst. 2
zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, tento program, který upravuje základní přístupy k žádosti o
poskytnutí „finančního příspěvku“ (dále jen dotace) z rozpočtu obce Kurdějov.
Součástí programu je vymezení podmínek pro poskytnutí účelové dotace, směrované
do oblasti ochrany životního prostředí, která může být poskytnuta žadatelům pro
uvedení způsobu likvidace odpadních vod splaškového charakteru do souladu s
platnou právní úpravou.

Čl. 1 CÍL PROGRAMU
1.1 Zlepšení životního prostředí v oblasti odpadních vod podporou výstavby
„domovních čistíren odpadních vod“ (dále jen DČOV) náhradami za septiky a žumpy.

Čl. 2 ÚČEL A PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE
2.1 Dotace se poskytuje na výdaje spojené s pořízením a stavbou DČOV
vybudované pro již stávající budovy sloužící k trvalému bydlení, nacházející se v
katastrálním území obce Kurdějov.
2.2 Podmínkou pro udělení dotace je vybudování DČOV a její uvedení do trvalého
provozu.
2.3 Malou domovní ČOV se pro účely tohoto programu rozumí nová domovní čistírna
(typová nádrž včetně technologie od výrobců ČOV).
2.4 Pro účely tohoto dotačního programu se DČOV v souladu s vodním zákonem
rozumí domovní čistírna určená pro max. 20 EO. Toto se týká zejména žadatelů,
kteří se rozhodnou pro sdruženou realizaci.
2.5 Obec Kurdějov provede v případě, že k tomuto vyjádří žadatel ve své žádosti
souhlas, jednotný (hromadný) odběr vzorků vyčištěné odpadní vody z DČOV 2x
ročně po dobu 5-ti let na náklady obce. Provozovatel DČOV si může tuto službu
objednat také individuálně u hygienické stanice. V tom případě nebude možné
uplatnit nárok na proplacení nákladů s tímto spojených.

ČL. 3 OKRUH ZPŮSOBILÝCH ŽADATELŮ
3.1 O Dotaci může požádat fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem
budovy dle bodu 2.1
3.2. Na dotaci nemá nárok vlastník nemovitosti, který má již čištění odpadních vod
vyřešeno jiným způsobem, v souladu s vodním zákonem, tedy již má zkolaudovanou
DČOV, případně je napojen na veřejnou oddílnou kanalizaci s lokální ČOV pro více
než 50 EO.

Čl. 4 VÝŠE DOTACE
4.1 Výše dotace je stanovena fixní částkou 60 000 Kč na jednu DČOV.
4.2 V případě sdružení více vlastníků rodinných domů bude dotace násobkem
připojených rodinných domů na zřízenou DČOV.
4.3 V případě, že v daném roce bude více žadatelů o dotace na domovní ČOV a
součet požadované částky převýší částku vyčleněnou pro tento účel z rozpočtu obce
Kurdějov, bude dotace vyplácena žádostem v došlém pořadí, nebo dle rozhodnutí
zastupitelstva. Nevyřízené žádosti budou převedeny a vyřízeny v dalším roce.
4.4 Na poskytnutí dotace není právní nárok.
4.5 Příjemce dotace nesmí na realizaci projektu čerpat dotaci z jiného dotačního
programu.

Čl. 5 CELKOVÝ OBJEM PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ
5.1 Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu
obce Kurdějov pro rok 2020 činí 900 000 Kč.
5.2 Výše finančních prostředků bude vyčleněna dle rozpočtových možností obce pro
každý následující kalendářní rok programového období 2020-2022.

Čl. 6 LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI
6.1 Program byl vyhlášen dne 7.5.2020 uveřejněním na úřední desce obce Kurdějov
6.2 Žádosti pro programové období 2020 - 2022 budou přijímány průběžně až do
31.12.2022 a schvalovány vždy na nejbližším VZ.

Čl. 7 PODÁNÍ ŽÁDOSTI
7.1 Žádosti jsou podávány na předepsaném formuláři, který je po vyhlášení
programu k dispozici na Obecním úřadě Kurdějov nebo v elektronické verzi na
internetových stránkách obce www.obec-kurdejov.cz

7.2 Žádosti v písemné podobě v jednom podepsaném originále spolu s přílohami se
zašlou poštou nebo doručí osobně na Obecní úřad Kurdějov.
7.3 Adresa pro doručení: Obecní úřad Kurdějov, Kurdějov1, 693 01 Hustopeče

Čl. 8 PŘÍLOHY ŽÁDOSTI
8.1 K formuláři žádosti o dotaci je třeba doložit tyto doklady, pokud není stanoveno
jinak:
a) Souhlasné vyjádření stavebního a vodoprávního úřadu o stavbě DČOV a o
povolení vypouštění odpadních vod
b) Doklad o uvedení do provozu, který se rovněž dokládá na OŽP.
c) dokument dokládající zmocnění k podání žádosti o dotaci a k podepisování všech
dokumentů, které se týkají dotace (plná moc v případě, že budovu vlastní několik
subjektů a jeden z nich bude jednat za všechny, nebo v případě, že jeden z vlastníků
bude jednat ve věci žádosti o dotaci na DČOV pro více budov
d) Osvědčení o certifikaci DČOV (prohlášení o shodě)
e) případně další přílohy vyžádané obecním úřadem

Čl. 9 VÝPLATA DOTACE
9.1 Dotace bude vyplacena žadateli do 30 dnů ode dne schválení zastupitelstvem
obce.
9.2 Zastupitelstvo může schválit žádost bez předchozí realizace a uvedení do
provozu s tím, že žadatel bude po schválení žádosti předkládat jednotlivé faktury
související s pořízením a stavbou DČOV k proplacení na OÚ. V takovém případě
bude žádost schválena s podmínkou kolaudace a uvedením do provozu do 1 roku od
data schválení žádosti. V případě, že žadatel nepředloží doklad o kolaudaci a
uvedení do provozu do 1 roku, bude povinen vrátit finanční prostředky v poskytnutém
rozsahu, případně může v odůvodněném případě požádat o prodloužení lhůty ke
kolaudaci a uvedení do provozu.

Čl. 10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1 O přidělení dotace rozhoduje vždy Zastupitelstvo obce Kurdějov
10.2 Tato dotace nabývá účinnosti dnem 7.5.2020.

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

