Obec Nelepeč – Žernůvka

Opatření zastupitelstva obce Nelepeč – Žernůvka číslo 1/2011
o poskytování nenávratných dotací určených k úhradě nákladů na zbudování
domovních čističek odpadních vod (DČOV)

Zastupitelstvo obce Nelepeč – Žernůvka na svém zasedání dne 17.12.2008 schválilo zařazení dotací
na úhradu vybudovaných DČOV do rozpočtů obce ve výši 50.000,- Kč za každou zkolaudovanou
domovní čističku odpadních vod. Na toto usnesení navázalo zastupitelstvo obce na svém jednání dne
10.8.2011 a usneslo se vydat na základě § 84. Odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon o obcích“) toto opatření:
ČL. 1 - Úvodní ustanovení
Toto opatření Obce Nelepeč - Žernůvka ( dále jen „opatření“) stanovuje systém a postup při
poskytování nenávratných dotací ( dále jen „dotace) určených na úhradu nákladů spojených
s vybudováním DČOV jednotlivými občany obce v katastrálním území Žernůvka a Nelepeč. Žádat o
dotaci je možné pouze u dokončené DČOV uvedené do řádného provozu, popřípadě po její kolaudaci.
Čl.2 – Žadatelé
O tuto dotaci může požádat pouze majitel nemovitosti, pro kterou je DČOV zbudována a která stojí
na katastrálním území uvedeném v čl.1. Žadatel musí mít v této nemovitosti trvalé bydliště nejméně
tři měsíce před podáním žádosti o dotaci. Pokud nemovitost má více majitelů, je na žádosti nutný
podpis všech. Dotace bude zasílána pouze na jeden účet a předpokládá se vzájemná dohoda majitelů.
Pokud bude DČOV sloužit pro více sousedních nemovitostí, je nutno předložit písemný souhlas
jednotlivých majitelů, kdo bude vystupovat jako představitel tohoto „sdružení“ a na čí účet se bude
dotace zasílat. Dělení dotace na několik subjektů nepřipadá v úvahu.
Čl.3 – Fond pro poskytování dotací a její výše
Fond pro poskytování dotací je navržen jako výdajová položka rozpočtu obce na běžný rok a takto je
také schvalována. Finanční výše schválené dotace na jednotlivé DČOV je stanovena na 50.000,- Kč
(slovy: padesáttisíckorunčeských) a proplácí se jako jednorázová.
Čl.4 – Přijímání žádosti
Písemné žádosti na poskytnutí dotace se podávají osobně v úředních hodinách na obecním úřadu.
Zde jsou také k dispozici formuláře pro žádost o poskytnutí dotace. Žádost musí být doplněna
uvedenými přílohami. Při již přidělené dotaci není možno žádost opakovat.
Čl.5 – Posuzování žádostí
Kontrolu bude provádět starostka obce a vydá souhlas k realizaci. V případě, že se vyskytnou
problémy, svolá pro účel schvalování žádosti zastupitelstvo obce.

Čl.6 – Povinnosti žadatele
Žadatel o dotaci se zavazuje provozovat DČOV dle provozních pokynů k ní vydaných po dobu
minimálně pěti let tak, aby nedošlo k narušení životního prostředí. Zajistí předepsanou údržbu jak
vlastní čističky tak i předepsané kontroly přečištěné vody příslušnou institucí. Umožní také kontrolu
provozu dané DČOV kontrolní komisí složené z členů zastupitelstva obce.
Čl.7 – Sankční opatření
Při nesplnění povinností vyplývajících z čl.6 se žadatel vystavuje sankcím ze strany obce, které mohou
představovat částečné nebo celkové odebrání dotace. O její výši bude rozhodovat zastupitelstvo obce
na základě podnětů ze strany kontrolních orgánů.
Čl.8 – Vyplacení dotace
Dotace bude vyplacena převodem na účet uvedený na žádosti nejpozději do 10 dnů od schválení
starostkou obce.
Čl.9- Závěrečné ustanovení
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 11. srpna 2011

Sestavil: Ing. Zezulka
Věra Ressová - starostka

