Zásady a pravidla pro poskytování příspěvku na domácí
ČOV
Zásady a pravidla obce Horní Brusnice pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce
na stavby domácích ČOV a bezodtokových jímek. Příspěvkem se rozumí výdaj z rozpočtu obce
Horní Brusnice v souladu s § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších
předpisů
1) Vyhlašovatel programu, poskytovatel příspěvku
Vyhlašovatelem a poskytovatelem příspěvku je obec Horní Brusnice, Horní Brusnice 284, 544 74
2) Cíl programu
Zlepšení životního prostředí v oblasti odpadních vod podporou výstavby domovních ČOV a bezodtokových jímek.
3) Vymezení okruhu příjemců
Žadatelem a příjemcem příspěvku může být fyzická osoba – vlastník budovy k bydlení, ke které je ČOV zřízena.
Žádost podává vlastník nemovitosti napojený na ČOV. V případě napojení více nemovitostí podávají žádost
vlastníci společně. V případě více vlastníků jedné napojené nemovitosti mohou vlastníci zplnomocnit jednoho k
podání žádosti a zajištění všech úkonů spojených s vyřízením žádosti.
4) Lokalizace programu
Příjemce příspěvku musí ČOV realizovat na území obce Horní Brusnice pro budovu určenou k trvalému bydlení
na území obce Horní Brusnice, ve které jsou ke dni podání žádosti trvale hlášené osoby. V rámci příspěvku nelze
podpořit instalaci ČOV a bezodtokových jímek v lokalitách, které jsou dotčeny projektem výstavby centrální ČOV
obce Horní Brusnice s vydaným platným stavebním povolením.
5) Podmínky pro poskytnutí dotace
5.1 Poskytnutí příspěvku je do výše 40.000,- Kč uznatelných materiálových nákladů, na jedno číslo popisné, ke
kterému je ČOV zřízena.
5.2 Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti závazky po dni splatnosti (dluh) vůči obci Horní Brusnice.
5.3 Žádost o příspěvek může být podána na realizaci ČOV objektů k bydlení s přiděleným číslem popisným a na
zkolaudované stavby.
6) Uznatelný náklad projektu
Náklady musí být vynaloženy v přímé souvislosti s výstavbou ČOV, bezodtokových jímek a v množství
odpovídajícím projektové dokumentaci.

7) Předkládání žádosti o dotaci
Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:







žádost o poskytnutí dotace na vzorovém formuláři
rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení k vypouštění odpadních vod a ke stavbě ČOV
kolaudační souhlas vodoprávního úřadu o povolení k užívání ČOV
kopie faktury a doklad o zaplacení faktury
souhrnná tabulka s uvedením nákladů.

8) Termín a adresa podání žádosti
Žádosti lze podávat osobně nebo doporučenou poštou na adresu:
Obecní úřad Horní Brusnice, Horní Brusnice 284, 544 74.
Žádosti lze podávat průběžně od 1. 1. do 30. 9. kalendářního roku a budou vyhodnocovány postupně v
termínech zastupitelstva obce Horní Brusnice. Žádat o příspěvek může žadatel, který zkolaudoval ČOV v obci
Horní Brusnice.
9) Vyhodnocování žádostí
Žádosti budou vyhodnocovány z hlediska věcné správnosti a úplnosti po přijetí žádosti. V případě potřeby bude
žadatel vyzván obecním úřadem k doplnění nebo upřesnění. Úplná žádost bude předložena na posouzení
uznatelnosti a účelnosti nákladů spolu s návrhem smlouvy a výše příspěvku ke schválení zastupitelstvu obce.
Žádosti budou postupně schvalovány do výše možného čerpání příspěvků stanoveného v rozpočtu obce
příslušného kalendářního roku.
10) Uzavření smlouvy a vyplácení dotace
Po schválení je žadatel vyzván k podpisu smlouvy. Příspěvek je vyplacen na účet uvedený žadatelem. Ve
výjimečných a zdůvodněných případech lze finanční prostředky vyplatit jiným způsobem. V případě vybudování
kanalizačního řádu v obci Horní Brusnice je příjemce povinen napojit se na kanalizaci do 12 měsíců pokud je řad
veden v dosahu hranice pozemku ve vlastnictví žadatele.
11) Kontrola přijetí dotace
Vlastník plně zodpovídá za dodržování zásad v souladu s platnou legislativou provozu vodního díla a dále
zodpovídá za povinnosti legislativně určené Ministerstvem životního prostředí a vodoprávním úřadem.
Poskytovatel má právo na fyzickou kontrolu funkčnosti ČOV. Zjistili se neplnění podmínek smlouvy, navrhne
orgán obce opatření směřující k nápravě, případně k odnětí příspěvku a jeho vrácení.
13) Závěrečné ustanovení
Na poskytnutí dotace není právní nárok.
14) Seznam příloh
1. Žádost o příspěvek
2. Souhrnná tabulka pro výpočet účelového příspěvku
15) Účinnost
Tyto zásady, byli schváleny zastupitelstvem obce písmene c) k bodu č. 7 ze dne 5.9.2018 a nabývá účinnosti dne
6.9.2018. Účinností končí zásady ze dne 23.3.2011.
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