Dotační program na výstavbu domovních čistíren odpadních vod
z rozpočtu Obce Supíkovice

PREAMBULE
Zastupitelstvo obce Supíkovice, podle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, příslušné
k rozhodnutí o poskytování dotace, vydává v souladu s § 10c 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 Supíkovice.
Součástí programu je vymezení podmínek pro poskytnutí účelové dotace, směřované do oblasti
ochrany životního prostředí, která může být poskytnuta žadatelům pro uvedení způsobu likvidace
odpadních vod splaškového charakteru do souladu s platnou právní legislativou.

Čl. 1
CÍL DOTAČNÍHO PROGRAMU
1.1. V souladu s Programem obnovy obce Supíkovice schválené zastupitelstvem obce dne 28.11.
2019 usnesením č. 6/2019, zlepšení životního prostředí obce v oblasti problematiky nakládání
s odpadními vodami, podpora výstavby „domovních čistíren odpadních vod“ (dále jen DČOV)
nahrazujícími stávající septiky a žumpy, které nevyhovují současné právní úpravě.

ČL. 2
ÚČEL A PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE
2.1. Dotace se poskytuje na výdaje spojené se stavbou DČOV vybudované pro již stávající budovy
sloužící k trvalému bydlení, jakož i DČOV budované u nově vznikajících budov určených k trvalému
bydlení a které se nachází v katastrálním území obce Supíkovice.
2.2. Podmínkou pro udělení dotace je vybudování DČOV na základě a v souladu s právními předpisy
platnými ke dni podání žádosti na dotaci.

2.3. Nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s užíváním vodního díla nesmí být staršího
data než 1.1.2022.
2.4. DČOV se pro účely tohoto programu rozumí:
a) nová čistírna odpadních vod (typová nádrž včetně technologie od certifikovaného výrobce)
b) náhrada dosavadního nedostatečného čistění odpadních vod zařízením, které je v souladu
s platnou právní úpravou ( např. tříkomorový septik, doplněný o další stupeň, popř. o další
stupně čištění jako je např. zemní filtr, biofiltr, kořenový stupeň čištění)
2.5. Předmětem podpory není bezodtoková jímka ( žumpa) sloužící ke kumulaci odpadních vod
splaškového charakteru a následným vývozem.
2.6. Předmětem podpory není vybudování DČOV k budově, která slouží výhradně k podnikatelské
činnosti bez trvale bydlících osob.
2.7. Podmínkou pro poskytnutí dotace je podání kompletní žádosti dle čl. 6.1., včetně povinných
příloh dle čl. 7, kladné rozhodnutí zastupitelstva obce o poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní
smlouvy.

Čl. 3
OKRUH ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ
3.1. Způsobilé výdaje pro udělení dotace jsou výdaje spojené s nákupem technologie DČOV, stavební
práce, náklady na projektovou dokumentaci a hydrogeologické podklady pro projektovou činnost
v přímé souvislosti s projektem.
3.2. Za nezpůsobilé výdaje jsou považovány správní poplatky, výdaje za nákup pozemku a výdaj za
poradenskou službu.

Čl.4
OKRUH ZPŮSOBYLÝCH ŽADATELŮ
4.1. Oprávněným žadatelem může být pouze vlastník rodinného domu nebo bytu v katastrálním
území obce Supíkovice, který je trvale obydlen a vlastník nemá vůči poskytovateli dotace neuhrazené
závazky po lhůtě splatnosti.
4.2. V případě, že budovu na kterou bude DČOV připojena vlastní několik subjektu, nebo v případě, že
jeden z vlastníků bude jednat ve věci žádosti o dotaci na DČOV pro více budov, ostatní vlastníci ho
k tomuto úkonu zplnomocní.
4.3. Zplnomocnění dle článku 4.2. bude provedeno písemnou formou podle závazného vzoru , který
je po vyhlášení programu k dispozici na Obecním úřadě Supíkovice nebo v elektronické verzi
na internetových stránkách obce : www.supikovice.cz, v záložce formuláře.

Čl.5
DOTACE
5.1. Výše dotace může činit maximálně 50 % způsobilých výdajů maximálně však 65 tisíc Kč.

5.2. Výše dotace dle kategorie DČOV v souvislosti s počtem trvale bydlících osob, které budou DČOV
využívat.
a) 35 000,- Kč
1- 5
osob
b) 40 000,- Kč
6–8
osob
c) 45 000,- Kč
9 – 10 osob
d) 50 000,- Kč
11 – 13 osob
e) 55 000,- Kč 14 – 16 osob
f) 65 000,- Kč
17 a
více osob
5.3. V případě, že v daném roce bude více žadatelů o dotaci na DČOV a součet požadované částky
převýší částku vyčleněnou pro tento účel z rozpočtu obce Supíkovice, bude dotace vyplácena
žádostem v došlém pořadí. Nevyřízené žádosti budou převedený a vyřízeny v dalším roce.
5.4. Příjemce dotace nesmí na realizaci projektu čerpat dotaci současně z jiného dotačního programu.
5.5. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
5.6. Výše finančních prostředků budou vyčleněny dle rozpočtových množnosti obce na každý
kalendářní rok až do ukončení programu.

Čl. 6
PODÁNÍ ŽÁDOSTI

6.1. Žádosti jsou podávány na předepsaném formuláři, který je po vyhlášení programu k dispozici na
Obecním úřadě Supíkovice nebo v elektronické verzi na internetových stránkách obce :
www.supikovice.cz, v záložce formuláře.
6.2. Žádosti v písemné podobě v jednom podepsaném originále spolu s přílohami se zašlou poštou
nebo doručí osobně na Obecní úřad Supíkovice.
6.3. Adresa pro doručení: Obecní úřad Supíkovice, Supíkovice čp. 130, 790 51 Supíkovice

Čl.7
PŘÍLOHY ŽÁDOSTI

7.1. K žádosti dle čl. 6.1. je třeba doložit originály nebo úředně ověřené kopie těchto dokladů:
a) výpis z katastru nemovitostí objektu na který byla DČOV napojena ( ne starší 90 dnů v době
podání žádosti)
b) souhlas s užíváním vodního díla vydaný příslušným státním orgánem
c) doklad o zplnomocnění k podání žádosti o dotaci dle čl. 4.2. ( pouze v případě více žadatelů)
d) fotodokumentace DČOV ( tři různé fotografie dokládající realizaci, tj. umístění a detail
zařízení)
e) účetní doklady způsobilých výdajů ( originály nebo ověřené kopie smluv, faktur a dodacích
listu v celkové výši, která nejméně dvounásobně převyšuje požadovanou dotaci)
f) Informace k elektronickému bankovnímu účtu žadatele ( číslo účtu kam má být dotace
převedena)
e) případně další přílohy vyžádané obecním úřadem

Čl. 8
VÝPLATA DOTACE
8.1. Dotace bude vyplacena žadateli do 30 dnů ode dne uzavření veřejnoprávní smlouvy a schválení
žádosti Zastupitelstvem obce Supíkovice.

ČL. 9
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1. Tato programová dotace byla schválena usnesením Zastupitelstva obce Supíkovice č. 1/2022 ze
dne 27. 1. 2022 a nabývá účinnosti dnem 27. 1. 2022.
9.2. Program byl vyhlášen dne 28. 1. 2022 uveřejněním na úřední desce obce a na webových
stránkách obce: www.supikovice.cz.
9.3. Tato programová dotace je vyhlášena na dobu neurčitou a bude platná až do jejího zrušení
usnesením Zastupitelstva obce Supíkovice
9. 4. Tato verze programové dotace ruší verzi schválenou usnesením č. 1/2020 dne 13.2.2020
zastupitelstvem obce Supíkovice.

…………………………………………………….
v.r. Ing. Radka Hečková
místostarostka obce

…………………………………………………..
v. r. Roman Bican
starosta obce

