
DOTACNI PROGRAM
,,ČrŠľĚNÍ onpłnľÍcH voD U DoMovľÍcH oBJEKTŮ..

1) Vvhlašovatel pľogľamu a poskvtovatel dotace
Vyhlašovatelem a poskytovatelem dotace je obec Dolní Branná

2) Cíl progľamu
Zlepšeĺi Životního prostředí v oblasti odpadních vod podporou pořízení domovních
čističek odpadních vod @ČoV) a zemních filtru umístěných za septiky (F) na ízemí
obce Dolní Branná zrozpočtu obcę.
Dotační program je vyhlašován po dobu 5-ti let (202I-2025).

3)Příiemcĺ dotace
ŽadatęIem a příjemcem dotace můŽe být ţzická osoba - vlastník domu určeného k
bydlení, u kteľého se bude pořizovat oČov nebo Ę
V případě více vlastníků můŽe být zplnomocněn jeden z vlastníků k podáni žáďosti a
zajištění úkonů spojených s vyřízením žádosti.

4) Podmínţy pro poskvtnutí dotace
4.1 Dotace ve výši 100 % ceny (včetně DPH) na oČoV nębo F určenou projektovou
dokumentací do maximální výše 80.000 Kč.
4.2Paušâlní dotace ve ýši 10.000 Kč na ostatní výdaje s tím související (projekt,
připojení do kanalizalę, zęmîí a stavebniprtłce, elektľoinstalace ap.)
Výše dotačních pľostředků je uľčena ľozpočtem obce na jednotlivý ľok po dobu
vyhlášení dotačního programu.

5) Zádost o dotacĺ
Žađatelna obecní úřad podá žáđost,kteľou tvoří:

Žtĺďost o poskytnutí dotace na Vzoľovém formuláři
rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení k vypouštění odpadních vod a ke
stavbě nČov nebo F
kolaudační souhlas vodoprávního úřadu o povolenikuživtní DČoV nębo F
kopie faktury a doklad o zap|acení

6) Vyhodnocení žádostĺ
Žáđostse vyhodnotí z hlediska věcné správnosti a úplnosti po přţetí. V případě
potřeby bude žadatel vyzvtĺn k doplnění nebo upřesnění. Pokud tak neučiní do 60 dnů
ođ doručeni ýzvy, budę žádost odložęna a vyţazena z dalšího posuzování.
Uplná žâdost budę předložena na posouzęníuznatęlnosti a účelnosti nákladů spolu s
návrhem smlouvy a výše dotace ke schválęní zastupitęlstvu obcę.

7)Uzavření smlouvv a wplacení dotace
Po schválení je ž,adatelvyzvźĺn k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a do 30-ti dnů
od podpisuje částka vyplacena na bankovní účet žaďate\ę.



8) Kontrola plnění dotace
ZaÍízeni, na kteľé byla poskytnuta dotace, musí být prokazatelně funkční minimálně 5

let od uvędení do provozu. Vlastník DČoV nebo F je povinen provádět činnost na
ztkladě příslušných zźĺkonrĺých ustanovení (technické revize, odběry vzoľků,
výsledky laboratorního ľozboru).
Tyto dokumenţ je na vyžádźłni povinen poskytnout obci.
obec má právo na ţzickou kontrolu funkčnosti DČoV nebo F. V případě zjištění
neplnění podmínek mižę poskytovatelpožadovatvrtrceni celé nebo poměrné části
dotace.

9) Realizované čov
Na jiŽ rea\izovane Čov ke dni schválení tohoto dotačního programu lze poskytnout
jeďnortvovou dotaci ve ýši 35.000 Kč
Žadatęlpostupuje dle bodu 5) tohoto progľamu (nemusí dokládat fakturu a doklad o
zaplacení).

9) Závěrečné ustanovení
Na poskytnutí dotace není prźxní náľok.
V případě ýše neurčených podmínek nebo sporných zti'ežitostí rozhodne o
poskynutí dotace zastupitelstvo obce.
Dotace nebude poskytnuta žadatę|i, kteý má neuhľazené ztłvazky vůči obci

Tento dotační progľam byl schválen usnesením zastupitelstva obce dne
16.1,2.2020 a je účinný po nabytí pľávní mocĺ.


