OBEC VĚLOPOLÍ
Zásady k dotačnímu programu „Domovní ČOV 2020“

1. Vyhlašovatel programu, poskytoval dotace
Vyhlašovatelem a poskytovatelem dotace je Obec Vělopolí, identifikační číslo 00 57 69 30, sídlem
Vělopolí č.p. 48, PSČ 739 59.
2. Cíl a rámec programu
2.1 Zlepšení životního prostředí v oblasti pročištění odpadních vod podporou výstavby domovních
čističek odpadních vod ve formě:
a) nahrazení septiků, bezodtokových jímek a nefunkčních domovních čističek odpadních vod,
b) rekonstrukce stávajících domovních čističek odpadních vod,
c) výstavby nových domovních čističek odpadních vod.
2.2 Obec Vělopolí financovala a zajistila vydání „Společného územního souhlasu a souhlasu
s provedením ohlášeného stavebního záměru“ ze dne 17.3.2020, č.j. MMT/10667/2020,
sp.zn. MMT/03887/2020/ŽPaZ/Wo, jehož předmětem je provedení 60 staveb domovních čističek
odpadních vod v katastru Obce Vělopolí (dále jen „souhlas ze dne 17.3.2020“), a cílem programu je
rovněž podpora výstavby jednotlivých domovních čističek odpadních vod dle souhlasu ze dne
17.3.2020 jednotlivými žadateli (jednotlivé domovní čističky odpadních vod specifikované v souhlasu
ze dne 17.3.2020 jsou dále označovány jen „ČOV“).
3. Vymezení okruhu příjemců
3.1 Žadatelem a příjemcem dotace může být:
- fyzická osoba s adresou trvalého pobytu v Obci Vělopolí v budově, k níž má být z dotace
pořizovaná ČOV specifikovaná v souhlasu ze dne 17.3.2020 napojena a ke které má žadatel
vlastnické právo nebo
- fyzická osoba – stavebník rozestavěné budovy, ke které je zřizována ČOV specifikovaná
v souhlasu ze dne 17.3.2020, který je zároveň vlastníkem této rozestavěné budovy
nebo vlastníkem pozemku, jehož je tato rozestavěná budova součástí, anebo vlastníkem práva
stavby, na jehož základě je stavba budovy realizována.
3.2 Žádost podává vlastník nebo stavebník budovy napojené na ČOV. V případě napojení více
budov podávají žádost vlastníci nebo stavebníci společně s uvedením poměrných nákladů.
V případě více spoluvlastníků nebo stavebníků jedné napojené budovy mohou vlastníci
nebo stavebníci zplnomocnit jednoho z nich k podání žádosti a zajištění všech úkonů spojených
s vyřízením žádosti.
4. Lokalizace programu
4.1 Příjemce dotace musí ČOV realizovat na území obce Vělopolí pro budovu určenou k trvalému
bydlení na území obce Vělopolí, ve které je ke dni podání žádosti hlášen trvalý pobyt fyzických osob.
4.2 Je-li příjemcem dotace stavebník rozestavěné budovy, musí ČOV realizovat na území obce
Vělopolí, v případě rozestavěné budovy se musí jednat o budovu určenou k trvalému bydlení
a stavebník se zavazuje, že ve lhůtě do 5 let ode dne poskytnutí dotace bude v předmětné budově
hlášen trvalý pobyt fyzických osob.

5. Podmínky pro poskytnutí dotace
5.1 Výše dotace může činit až 100 % uznatelných materiálových nákladů, nejvýše však
50.000,- Kč, na jednu pořizovanou ČOV specifikovanou v souhlasu ze dne 17.3.2020.
5.2 Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti ani ke dni poskytnutí dotace závazky po dni splatnosti
(dluh) vůči obci Vělopolí.
5.3 Poskytovatel smluvně převede na žadatele část práv a povinností stavebníka vyplývajících
z vydaného souhlasu ze dne 17.3.2020 v rozsahu žadatelem pořizované ČOV a žadatel tato práva
a povinnosti převezme.
5.4 Dotace bude poskytnuta žadateli poté, co doloží vydání kolaudačního souhlasu s užíváním
stavby ČOV, která je specifikována v souhlasu ze dne 17.3.2020.
5.5 Podmínkou poskytnutí dotace je její schválení Zastupitelstvem obce Vělopolí.
6. Uznatelný náklad projektu
Uznatelnými náklady projektu jsou materiálové náklady technologické. Příkladem je samotná
domovní čistírna odpadních vod, přívodní potrubí, odpadové potrubí, šachtice, přívodní kabel
pro napájení elektrického zařízení čističky, zemní filtr, náplň zemního filtru. Náklady musí být
vynaloženy v přímé souvislosti s výstavbou ČOV a v množství odpovídajícím projektové
dokumentaci.
7. Neuznatelný náklad projektu
7.1 Neuznatelnými náklady jsou jiné než výše uvedené náklady. Příkladem neuznatelných nákladů
je cena výkopových prací, montáže, projekčních prací, zásypového písku, dlažby, náklady na opravu
septiku, náklady na větší množství potrubí, než bylo nezbytně nutné dle projektu a podobně.
7.2 Poskytovatel dotace má právo neuznat některé náklady, pokud vysloví pochybnosti o jejich výši
a účelnosti.
8. Předkládání žádosti o dotaci
8.1 Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:
- žádost o poskytnutí dotace na vzorovém formuláři,
- kopie faktury a doklad o zaplacení faktury,
- souhrnná tabulka s uvedením nákladů na stavbu ČOV,
8.2 Dotace nebude vyplacena žadateli dříve, dokud nepředloží poskytovateli Ohlášení dokončení
stavby (s razítkem přijetí na podatelně Magistrátu Města Třince).
9. Termín a adresa podání žádosti
9.1 Žádosti lze podávat osobně nebo doporučenou poštou na adresu:
Obecní úřad Vělopolí, Vělopolí č.p. 48, PSČ 739 59.
9.2 Žádosti lze podávat
až do 31. prosince 2025.
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9.3 Žádosti budou vyhodnocovány postupně v termínech zasedání Zastupitelstva obce Vělopolí.
10. Vyhodnocování žádostí
10.1 Žádosti budou vyhodnocovány z hlediska věcné správnosti a úplnosti po jejich přijetí.
V případě potřeby bude žadatel vyzván poskytovatelem k doplnění nebo upřesnění žádosti.
Pokud tak žadatel neučiní do 60 dnů od doručení výzvy, bude žádost odložena a vyřazena
z dalšího posuzování.

10.2 Úplná žádost bude předložena k posouzení uznatelnosti a účelnosti nákladů spolu s návrhem
smlouvy o poskytnutí dotace s uvedenou výší dotace (dále též „smlouva“) ke schválení
Zastupitelstvu obce Vělopolí.
11. Uzavření smlouvy a vyplacení dotace
Po schválení je žadatel vyzván k podpisu smlouvy a ve lhůtě uvedené ve smlouvě je mu za splnění
podmínek vyplacena dotace. Dotace je vyplacena na účet uvedený žadatelem. Ve výjimečných
a zdůvodněných případech lze finanční prostředky vyplatit jiným způsobem.
12. Kontrola přijetí dotace
12.1 Zařízení, na které byla poskytnuta dotace, musí být prokazatelně funkční minimálně 10 let
od vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby ČOV, která je specifikována v souhlasu ze dne
17.3.2020. Vlastník ČOV je povinen provádět na základě příslušných ustanovení vodního zákona
jedenkrát za dva roky prostřednictvím osoby odborně způsobilé pověřené Ministerstvem životního
prostředí technické revize vodního díla ohlášeného podle vodního zákona a výsledky těchto revizí
předávat příslušným orgánům ve lhůtách stanovených v obecně závazných právních předpisech
nebo ve výše specifikovaném souhlasu ze dne 17.3.2020 či v kolaudačním souhlasu a dodržovat
i veškeré další povinnosti vyplývající pro něj z uvedeného souhlasu ze dne 17.3.2020
či z kolaudačního souhlasu.
12.2 Poskytovatel má právo na kontrolu funkčnosti ČOV fyzickou kontrolou po dobu její funkčnosti
dle bodu 12.1 tohoto programu. V případě zjištění nesplnění podmínek přiznání dotace může
poskytovatel požadovat vrácení celé nebo poměrné části dotace.
13. Závěrečná ustanovení
13.1 Na poskytnutí dotace není právní nárok.
13.2 Přílohu tohoto programu tvoří:
- formulář žádosti o dotaci,
- společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne
17.3.2020, č.j. MMT/10667/2020, sp.zn. MMT/03887/2020/ŽPaZ/Wo.
14. Účinnost a zveřejnění programu
14.1 Tento dotační program byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Vělopolí č. XI/3 ze dne
25.5.2020, přijatým na 11. zasedání zastupitelstva obce, a nabývá účinnosti dnem následujícím
po jeho schválení.
14.2 Poskytovatel zveřejní tento program na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový
přístup nejpozději desátý den po jeho schválení Zastupitelstvem obce Vělopolí tak, aby byl
zveřejněn nejméně 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti dle bodu 9.2 tohoto programu.
14.3 Dnem účinnosti tohoto programu se zrušuje a v celém rozsahu nahrazuje Dotační program
Obce Vělopolí „Domovní ČOV“, který byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Vělopolí č. XIII/3
ze dne 15.2.2016.

__________________________________
Obec Vělopolí,
Vladislava Latochová, starostka obce

ŽÁDOST
o poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu Obce Vělopolí z programu
„Domovní ČOV 2020“

Údaje o žadateli
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………...
Datum narození: ……………………………………………………………………………………………….
Adresa bydliště: ………………………………………………………………………………………………
Telefon: .............................................

e-mail: .................................................

Údaje o výši dotace a realizaci záměru stavby ČOV
Požadovaná výše dotace: …………………………………………………………………………………….
Číslo bankovního účtu žadatele: ………………………………………………………………....................
Označení ČOV číslem stavebního objektu dle souhlasu ze dne 17.3.2020: …………………………….
Označení pozemku/ů, na kterém/ých má být stavba ČOV zřízena a jehož/jíž je žadatel vlastníkem:
…………………………………………………………………………………………………………………...
Předpokládaná doba, v níž žadatel požádá o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby ČOV,
která je specifikována v souhlasu ze dne 17.3.2020: ………………………………………………………
Odůvodnění žádosti s uvedením důvodu pořizování ČOV dle bodu 2.1 Zásad k dotačnímu programu
„Domovní ČOV 2020: ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...

Čestné prohlášení žadatele
Čestně prohlašuji a svým podpisem potvrzuji, že:
a) jsem se seznámil se Zásadami k dotačnímu programu „Domovní ČOV 2020“ a s veškerými
podmínkami poskytnutí dotace, o kterou žádám,
b) všechny informace uvedené v žádosti a jejich přílohách jsou pravdivé – jsem si vědom/a své
trestní odpovědnosti a povinnosti vrátit poskytnuté finanční prostředky v případě úmyslného uvedení
nepravdivých údajů,
c) souhlasím s nakládáním s mými osobními údaji uvedenými v žádosti o dotaci dle obecně
závazných právních předpisů, zejména dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,

d)

ke dni podání žádosti nebyl zjištěn úpadek žadatele,

e)

ke dni podání žádosti nemám vůči obci Vělopolí dluh po splatnosti,

f)
ke dni podání žádosti nemám dluh vůči finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám či okresní
správě sociálního zabezpečení,
g) v souladu s ust. § 2 a 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, bude v případě potřeby
poskytovateli dotace umožněna kontrola skutečností rozhodných pro hospodaření
s veřejnými prostředky.

V ……………………… dne ……………

_____________________________________
podpis/y žadatele/ú

Vyplní poskytovatel dotace
Potvrzení přijetí žádosti po ověření vlastnictví v katastru nemovitostí: …………………………………
Za obec přijal dne ………………..........................................................................................................
Žádost projednána zastupitelstvem obce dne ………………………………………………………………
Žádost schválena / neschválena usnesením č. ……………………………………………………………..
Smlouva projednána zastupitelstvem obce dne ……………………………………………………………
Smlouva schválena / neschválena usnesením č. …………………………………………………………..

