OBEC NOVÝ DŮM
se sídlem Nový Dům 4, 26901 Rakovník

tel.: 725021603, 731346743
ISDS : x39b75d, email.:obec.novydum@cmail.cz
IČ:00244171, bank. spojení Komerční banka, a.s.: 10126221/0100

DOTAČNÍ PROGRAM

PODPORA VÝSTAVBY DOMOVNÍCH ČISTÍREN
ODPADNÍCH VOD
NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ DŮM
pro období 2022 - 2023

1)

Název programu
Podpora výstavby domovních čistíren odpadních vod na území obce Nový Dům pro období
2022 - 2023

2)

Účel programu
Účelem programu je poskytnutí finanční podpory – dotace majitelům nemovitostí na území
obce Nový Dům na výstavbu domovních čistíren odpadních vod (dále je „DČOV“) pro
zlepšení životního prostředí v oblasti nakládání s odpadními vodami a zlepšení kvality
bydlení. Při poskytnutí dotace se postupuje dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

3)

Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace
Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Obec Nový Dům, se sídlem Nový
Dům čp. 4, 26901 Rakovník, IČ: 00244171.

4)

Okruh oprávněných žadatelů (příjemců) dotace
- Žadatelem a příjemcem dotace musí být vlastník nemovitosti v k. ú. Nový Dům, okr.
Rakovník, která slouží k bydlení, nikoliv k rekreaci a ke které byla v průběhu let 2022 a
2023 DČOV vystavěna (v období od 01.01.2022 do 15.11.2023). Nemovitost musí být
označena číslem popisným (čp.) nebo evidenčním (če.), k jejíž kolaudaci došlo před
termínem vyhlášení dotačního programu. V nemovitosti musí být současně v době podání
žádosti přihlášena alespoň jedna osoba k trvalému pobytu.
- Pokud má nemovitost více vlastníků, podává se jedna žádost - jménem jednoho, k
předmětnému účelu písemně ostatními vlastníky, zmocněného vlastníka (příp. zmocněného
zástupce).
- Pokud nemovitost náleží do společného jmění manželů, postačí, když žádost podá jeden z
manželů.
- Žadatel (příjemce) nesmí mít v době podání žádosti vůči vyhlašovateli (poskytovateli)
dotace žádné závazky po lhůtě splatnosti a nesmí být vůči němu či jeho majetku vedena
exekuce, insolvenční řízení apod. V případě, že má nemovitost více vlastníků či nemovitost
náleží do společného jmění manželů, předchozí věta se vztahuje ke všem vlastníkům, resp.
k oběma manželům.

5)

Výše dotace
- Výše dotace může činit maximálně 50.000,--Kč na jedno čp. (če.), pokud uznatelné
náklady činí v součtu alespoň tuto částku. Při stavbě společné DČOV pro nemovitost s více
čp., což je v rámci dotačního programu možné zpravidla pouze u bytových domů,
maximální výše dotace se násobí počtem připojených čp.

6)

Celkový objem finančních prostředků
Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu obce na podporu výstavby
DČOV činí pro rok 2022 částku 800.000,--Kč a pro rok 2023 částku 100.000,--Kč. Daná
částka vyčleněná pro rok 2023 bude navýšena o nevyčerpanou částku z roku 2022, pokud
tedy nebude zcela vyčerpána.

7)

Způsob a podmínky pro podání žádosti o dotaci
- Žadatel (příjemce) vyplní a doručí vyhlašovateli (poskytovateli) Žádost o poskytnutí
dotace dle přílohy č. 1 dotačního programu.

- Žádost lze doručit osobně na obecní úřad Nový Dům, s ověřeným podpisem českou poštou
na adresu Obecní úřad, Nový Dům čp. 4, 26901, případně datovou zprávou ISDS :
x39b75d z vlastní datové schránky.
- K Žádosti žadatel předloží kolaudační souhlas na příslušnou DČOV v případě, že vyžaduje
povolení k nakládání s vodami a stavební povolení, případně má-li DČOV odpovídající
certifikaci a je možné ji realizovat na základě ohlášení příslušnému správnímu orgánu,
žadatel předloží kopii ohlášení. Dále předloží výpis z listu vlastnictví, ověřený souhlas všech
vlastníků nemovitosti (zmocnění) k podání žádosti a příp. jednání ve všech věcech
týkajících se dotace, čestné(á) prohlášení o bezdlužnosti vůči obci a nevedení exekuce vůči
vlastnímu majetku, insolvenčního řízení apod., dále originály faktur za uznatelné náklady,
bankovní výpisy stvrzující úhradu faktur (popř. příjmové doklady potvrzující uhrazení v
hotovosti) a fotodokumentaci prokazující zrealizování stavby DČOV (foto před realizací, z
průběhu realizace, po uvedení do provozu-nejméně tedy 3 fotografie). Originály dokumentů
budou po ověření vráceny zpět žadateli.
- Příjemce dotace nesmí na realizaci projektu čerpat dotaci z žádného jiného dotačního
programu.
- Dotaci z tohoto programu lze poskytnout pro jednu nemovitost pouze jednou.
- Žadatel je plně odpovědný za správnost všech údajů uvedených v žádosti. Poskytovatel je
oprávněn ověřit si veškeré informace uvedené v žádosti.
8)

Uznatelné a neuznatelné náklady
- Uznatelnými náklady k poskytnutí dotace jsou zejména náklady na pořízení vlastní
jednotky DČOV, která splňuje všechny požadavky vyplývající z obecně závazných právních
předpisů, zejména ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon) v platném znění ad. a které vyžaduje povolení k nakládání s vodami a stavební
povolení, případně má odpovídající certifikaci a je možné je realizovat na základě ohlášení
příslušnému správnímu orgánu.
- Za uznatelné náklady dle tohoto programu se dále považují veškeré náklady, které přímo
souvisí s projektovou přípravou stavby a realizací stavební a technologické části stavby v
rozsahu od obvodové stěny připojovaného objektu k vyústění přípojného potrubí z DČOV.
- Neuznatelnými náklady jsou jiné než výše uvedené, např. náklady na větší množství
potrubí než bylo nezbytně nutné dle projektové dokumentace, pořízení a zhotovení dlažby v
místě realizace, která zde před realizací nebyla, správní poplatky atp.
- Posouzení uznatelnosti nákladů je výhradní kompetencí poskytovatele, jakož i
vyhodnocení jejich účelnosti.

9)

Lhůty a další podmínky
- Zařízení, na které byla poskytnuta dotace, musí být plně užíváno k účelu, ke kterému je
určeno, po dobu minimálně 10 let od uvedení do provozu (doba udržitelnosti). Případné
závady musí být neprodleně odstraňovány.
- V případě, že nebude stanovená doba udržitelnosti projektu dodržena, může poskytovatel
požadovat vrácení celé či poměrné části dotace.
- Po celou dobu udržitelnosti umožní příjemce dotace (vlastník nemovitosti) poskytovateli
provedení kontrol na místě realizace, a to z důvodu ověření faktické realizace a ověřování
funkčnosti zařízení. Vzhledem k tomu, že je vlastník dále povinen dodržovat příslušná
ustanovení vodního zákona pro konkrétní typ zařízení – např. revize zařízení, odběry a
rozbory vzorků, atp., může poskytovatel dotace požadovat pod dobu udržitelnosti doložení

dodržování takových ustanovení. V případě změny vlastníka nemovitosti, ke které byla
DČOV vystavěna, musí být veškeré povinnosti spojené s projektem převedeny na vlastníka
nového.
- Lhůta pro možné podání žádosti o poskytnutí dotace je stanovena na období od 01.02.2022
do 15.11.2023 a žádost se podává „ex post“, tedy po skončení realizace projektu (po uvedení
DČOV do provozu).
- Žádosti budou posuzovány - vyřizovány dle pořadí v jakém byly podány (datum doručení).
- Po podání žádosti provede vyhlašovatel (poskytovatel) do 15 dnů kontrolu úplnosti a
správnosti podané žádosti a faktickou kontrolu v místě realizace.
- V případě neúplnosti či nesprávnosti vyplněné žádosti bude žadatel vyzván k doplnění či
opravě, pokud nevyhoví ve lhůtě do 15 dnů od výzvy, žádost bude vyřazena z dalšího
procesu.
- Ve lhůtě do 90 dnů od podání žádosti bude žádost, pokud nebude s odkazem na předchozí
odstavec vyřazena, projednána na zasedání zastupitelstva obce, kde bude na základě
účelnosti a uznatelnosti vynaložených nákladů rozhodnuto o poskytnutí/neposkytnutí
dotace. Zastupitelstvo může příp. shledat neuznatelnost některého z doložených nákladů a
může rozhodnout i o snížení/krácení částky poskytnuté dotace.
- Ve lhůtě do 15 dnů od projednání žádosti zastupitelstvem obce bude žadatel seznámen o
výsledku projednání.
- V případě kladného stanoviska zastupitelstva k poskytnutí dotace bude ve lhůtě do 30 dnů
od zasedání zastupitelstva s žadatelem sepsána veřejnoprávní smlouva.
- Ve lhůtě do 15 dnů od podpisu veřejnoprávní smlouvy oběma stranami bude schválená
výše dotace převedena bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet příjemce (v
CZK).
10)

Závěrečná ustanovení
- O poskytnutí dotace rozhodne vždy Zastupitelstvo obce Nový Dům.
- Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Schváleno usnesením zastupitelstva obce Nový Dům č. 3/01.12.2021 na zasedání dne 01.12.2021

………………………………..

………………………………..

Jaromír TATÝREK

Milan POSPÍŠIL

místostarosta

starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

06.12.2021

Sejmuto z úřední desky dne:

15.11.2023

OBEC NOVÝ DŮM
se sídlem Nový Dům 4, 26901 Rakovník

tel.: 725021603, 731346743
ISDS : x39b75d, email.:obec.novydum@cmail.cz
IČ:00244171, bank. spojení Komerční banka, a.s.: 10126221/0100
Příloha č. 1

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE
z dotačního programu Podpora výstavby domovních čistíren odpadních vod na území obce
Nový Dům pro období 2022 - 2023

Identifikace žadatele – fyzická osoba (FO) :
Jméno …………………………...……… Příjmení …………………………………………………..
Datum narození …………………………………………
Adresa trvalého pobytu (ATP) .………………………………………………………………………..
Kontaktní adresa (jeli odlišná od ATP) ………………………………………………………………..
Telefon (příp. email) …………………………………………………………………………………..
Identifikace žadatele – právnická osoba (PO) :
Název ……………………………..……… Právní forma ……………………………………………
IČ / DIČ ………………………………………………………………………
Adresa .………………………………………………………………………..
Identifikace osob zastupujících PO …………………………………………………………………..
Právní důvod zastoupení ………………………………………………………………………………
Telefon (příp. email) …………………………………………………………………………………..
Vedená u Krajského soudu ……………………………………………………………………………
Bankovní spojení :
Číslo účtu …………………………………………. Název banky ……..…………………………….

Identifikace nemovitosti, pro níž je likvidace odpadních vod řešena :
Adresa …………………………………………………………………………………………………
Katastrální území ……………………………………………………….
Vlastník ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Identifikace pozemku, na němž je DČOV umístěna :
Parc. č. ………………………...Katastrální území ……………………..…………………………….
Vlastník ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Odůvodnění žádosti, způsob předchozího řešení likvidace odpadních vod :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Termín ukončení výstavby DČOV (uvedena do provozu) ....…………………………………………
Náklady projektu :
Náklady celkem

…………………………………………….

Uznatelné náklady k poskytnutí dotace

…………………………………………….

Požadovaná výše dotace (max. 50.000,--Kč) …………………………………………….
Tímto prohlašuji, že jsem se před podáním této žádosti plně seznámil s Dotačním programem
Podpora výstavby domovních čistíren odpadních vod na území obce Nový Dům pro období
2022 – 2023, nemám k němu výhrad, nežádám k němu dalšího vysvětlení a s programem
souhlasím. V případě poskytnutí dotace souhlasím se zveřejněním uzavřené veřejnoprávní
smlouvy.
Dále prohlašuji, že veškeré skutečnosti uvedené v žádosti a v mnou doložených přílohách jsou
úplné a pravdivé a žádné skutečnosti, které by mohly vést ke krácení/snížení či neposkytnutí
dotace jsem nezamlčel. Veškeré změny údajů vyplněných v žádosti oznámím písemně Obci
Nový Dům ve lhůtě do 15. dnů od případné změny.

V Novém Domě dne………………………………

Podpis …………………………………

