OBEC ČERNAVA
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ
Z ROZPOČTU OBCE ČERNAVA
NA REALIZACI DOMOVNÍCH ČOV (DČOV)
(DÁLE JEN „DOTAČNÍ PROGRAM“)
Zastupitelstvo obce Černava (dále jen „ZO“) schválilo tento Program pro poskytování dotací
z rozpočtu obce Černava na realizaci domovních ČOV (DČOV).
Čl. I.
Účel dotace
Dotační program byl zřízen za účelem podpory úhrady nákladů spojených s realizací opatření
nakládání s odpadovými vodami na území obce Černava a to výstavby čistírny odpadních vod pro
jednotlivé domácnosti.
Čl. II.
Důvody podpory stanoveného účelu
Důvodem vyhlášení dotačního programu je zlepšení ekologických parametrů obce v oblasti čištění
odpadních vod.
Čl. III.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků, vyčleněných z rozpočtu na podporu
stanoveného účelu
Pro dotační program se předpokládá částka 100.000 Kč z rozpočtu obce Černava pro rok 2020.
Čl. IV.
Maximální výše dotace v jednotlivém případě
Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit maximálně 20.000 Kč včetně
DPH. Žadatel smí podat pouze jednu žádostí v rámci dotačního programu.
Čl. V.
Okruh způsobilých žadatelů
Žadatelem o dotaci mohou být pouze fyzické osoby s trvalým pobytem v obci Černava a vlastnící v
obci Černava nemovitost (i ve výstavbě), ke které bude ČOV náležet.
Čl. VI.
Lhůta pro podání žádosti
Lhůta pro podávání (příjem) žádostí se stanovuje na dobu:
─ od 2. 1. 2020, 08:00 hodin
─ do 28. 2. 2020, 15:00 hodin
Čl. VII.
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti se stanovuje na den jednání zastupitelstva obce následujícího po dni
podání žádosti při současném splnění podmínky dodržení všech lhůt stanovených pro přípravu

materiálů pro jednání
pro příjem žádostí.
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Čl. VIII.
Podmínky pro poskytnutí dotace
Dotace poskytované v rámci tohoto programu jsou určené výlučně k naplnění shora uvedeného účelu
a lze je použít na investiční i neinvestiční výdaje. Dotace podléhá finančnímu vypořádání.
Čl. IX.
Vzor žádosti a obsah příloh k žádosti
Vzor žádosti je v příloze.
Povinnými přílohami k žádosti jsou:
a)
kopie výpisu z bankovního účtu (možno se začerněnými nebo přelepenými finančními údaji)
podepsaná žadatelem. Z výpisu musí být patrné:
• číslo bankovního účtu (na který budou v případě poskytnutí dotace zaslány peněžní
prostředky),
•
b)
c)

majitel bankovního účtu,

náčrt umístění stavby ĆOV v katastrální mapě
fotografie místa stavby – původní stav
Čl. X.
Vyhodnocení žádosti

1. Poskytovatel dotace vyhodnotí všechny došlé žádosti z hlediska jejich úplnosti a správnosti.
2. V případě, že žádost obsahuje vady, které lze odstranit nebo je žádost neúplná, poskytovatel
dotace vyzve žadatele (telefonicky a následně elektronickou poštou), aby vady odstranil nebo
žádost doplnil, a to nejpozději ve lhůtě do 7 kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy
elektronickou poštou k odstranění vad nebo doplnění žádosti.
3. Odstranění vad nebo doplnění žádosti může žadatel provést osobně opravou v již podané listinné
žádosti nebo samostatným podáním, ve kterém opravu nebo doplnění žádosti specifikuje.
4. Neúplná žádost je žádost, která i po provedené výzvě k doplnění po uplynutí lhůty pro doplnění
neobsahuje všechny povinné přílohy.
5. Žádost s vadami je žádost, která obsahuje vady i po provedené výzvě k odstranění vad po uplynutí
lhůty pro odstranění vad.
6. Neúplnou žádost a žádost s vadami poskytovatel dotace vyřadí z dalšího hodnocení s návrhem
na neposkytnutí dotace.
Čl. XI.
Podmínky pro poskytnutí dotace, předmět dotace
1. Poskytovatel dotace poskytne dotaci jen těm žadatelům, kteří podali žádosti úplné, bez vad
a ve lhůtě stanovené pro příjem žádostí a splnili všechny další podmínky pro poskytnutí dotace
specifikované dále v tomto článku.
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2. Dotace podléhá finančnímu vypořádání a je investičního i neinvestičního charakteru a lze ji použít
výhradně k účelu výstavba ČOV pro jednotlivé domácnosti,
3. Dotace se poskytuje výlučně na úhradu výdajů určených na výstavbu ČOV pro jednotlivé
domácnosti.
Výše dotace se stanoví takto:
a) maximální výše dotace je 20 000,- Kč
b) část nákladů na realizaci projektu, která může být hrazena z dotace, činí maximálně 50 %
z celkových uznatelných nákladů na projekt,
c) vlastní podíl žadatele bude minimálně 50% z celkových uznatelných nákladů na realizaci
projektu,
Čl. XII.
Kritéria pro hodnocení žádosti
Kritéria hodnocení
Splnění podmínek dle pravidel
Počet nezletilých osob a osob ve starobním či invalidním důchodu s trvalým
pobytem v místě bydliště žadatele
Platební morálka žadatele vůči obci

Počet bodů
1
N
2

1. Dotace se neposkytuje na:
a) výstavbu vodovodu, kanalizace nebo ČOV pro objekty určené k podnikání,
b) vybudování kanalizace pro zasíťování pozemků nebo pro budoucí výstavbu,
c) dále pak na dary, pohoštění, mzdy pracovníků nebo funkcionářů příjemce či příjemce
samotného, penále, úroky z úvěrů, náhrady škod, pojistné, pokuty, úhrady dluhu a další platby
obdobného charakteru.
2. Dotace se poskytuje na realizaci projektu/činnosti/akce, která bude ukončena v kalendářním roce
2020. Finanční náklady zhotovitele mohou probíhat i v předchozím období, pokud však budou
prokazatelně vázány na danou realizaci, tedy ještě před případným získáním dotace.
3. Podmínkou pro poskytnutí dotace (převedení prostředků na účet žadatele) je vyrovnání veškerých
splatných dluhů a závazků žadatele vůči poskytovateli dotace.

Čl. XIII.
Poskytnutí dotace
1.
2.

Poskytovatel dotace poskytne dotaci jen a výhradně v případě souhlasného rozhodnutí orgánu
obce, jímž je Obecní zastupitelstvo obce Černava, a to na základě veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Černava.
Dotace bude poskytnuta po ukončení realizace a předložení těchto dokladů (pokud jsou pro
danou akci relevantní) :
- projekt
- stavební povolení, povolení nakládání s odpadními vodami
- kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci
- originál nákladových dokladů
- finanční vypořádání na předepsaném formuláři
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3.
4.

O rozhodnutí OZ bude žadatel vyrozuměn nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne zveřejnění
ověřeného usnesení.
Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Čl. XIV.
Použití, kontrola a finanční vypořádání poskytnuté dotace

1. Finanční prostředky poskytnuté formou dotace musí být použity v souladu s uzavřenou
veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace. Příjemce dotace (dále jen „příjemce“) odpovídá
za jejich řádné sledování a evidenci.
2. Příjemce je povinen v rámci výkonu kontrolní činnosti předložit pověřeným zaměstnancům obce
k nahlédnutí veškeré doklady týkající se poskytnuté dotace. Na vyžádání předloží i ostatní
originální doklady.
3. Dotace je účelově určena a podléhá finančnímu vypořádání na předepsaném formuláři,
který je přílohou vyhlášení dotačního programu. Příjemce je povinen provést a předložit obecnímu
úřadu Černava finanční vypořádání dotace nejpozději do termínu stanoveného ve veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí dotace. OÚ Černava po obdržení finančního vypořádání provede kontrolu
správnosti předložených dokladů a dodržení stanoveného účelu použití poskytnuté dotace.
Příjemce k finančnímu vypořádání musí předložit originály veškerých dokladů prokazujících
skutečné náklady realizace projektu ve výši poskytnuté dotace a nákladů příjemce. Ke každému
nákladovému dokladu musí být doložen doklad o jeho úhradě (bankovní výpis či pokladní
doklad). Zálohová platba se nepovažuje za podklad k finančnímu vypořádání dotace jako
uznatelný výdaj.

1.
2.
3.
4.
5.

Čl. XV.
Závěrečná a přechodná ustanovení
Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Dotační program se přijímá pro období od 1. 1. 2020.
Tento dotační program byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Černava číslo 9/2019 ze
dne 14.8. 2019.
Tento dotační program nabývá účinnosti dnem schválení.
Tento dotační program je k dispozici na obecním úřadě v Černavě nebo v elektronické podobě
na internetových stránkách obce (http://http://oucernava.cz/index.php/cs/obecni-urad/dotacena-domovni-cov).

Černava dne 25. 7. 2019
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