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Obec Dolní Tošanovice na základě usnesení Zastupitelstva obce Dolní Tošanovice č. 8/2019  

ze dne 16.12.2019 vyhlašuje 

 
Dotační program na výstavbu domovních čistíren 

odpadních vod z rozpočtu obce pro období  
2020 – 2025 s názvem „Domovní ČOV“ 

 
. 

Čl. 1 

VYHLAŠOVATEL PROGRAMU, POSKYTOVATEL A SPRÁVCE DOTACE 
1.1 Vyhlašovatelem dotace je Obec Dolní Tošanovice,  

     Dolní Tošanovice č.p. 121, 739 53 Hnojník, IČ: 00576875 

 

Čl. 2 

CÍL PROGRAMU 
2.1. Cílem programu je zkvalitnění podzemních i povrchových vod a zlepšení životního prostředí  

v oblasti odpadních vod podporou výstavby domovních ČOV ( dále jen DČOV ) náhradami za 

septiky a žumpy. 

Čl. 3 
LOKALIZACE PROGRAMU 

3.1. Projekt musí být realizován na území obce Dolní Tošanovice pro budovu určenou k trvalému 

bydlení na území obce Dolní Tošanovice, ve které jsou ke dni podáni žádosti trvale hlášeny 

osoby. 
 

Čl. 4 
 ÚČEL A PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE 

4.1. Dotace se poskytuje na výdaje spojené se stavbou DČOV vybudované pro již stávající budovy 

 určené k trvalému bydlení, nacházející se na katastrálním území obce Dolní Tošanovice, ve 

 které jsou ke dni podáni žádosti trvale hlášeny osoby.    

4.2.  Typ a dosahované provozní parametry zařízení pro čištění odpadních vod musí být v souladu  

s požadavky vodoprávního úřadu.  

4.3. Podmínkou pro udělení dotace je vybudování DČOV a její uvedení do trvalého provozu. 

4.4. Předmětem podpory není bezodtoká jímka (žumpa) sloužící ke kumulaci odpadních vod   
  splaškového charakteru s následným vývozem.  

4.5. Způsobilé výdaje pro udělení dotace jsou pouze výdaje spojené s nákupem technologie DČOV 

a tyto náklady musí být vynaloženy v přímé souvislosti s výstavbou DČOV a v množství 

odpovídajícím projektové dokumentaci. 
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Příklad způsobilých výdajů: samotná domovní čistírna odpadních vod, přívodní potrubí, 

odpadové potrubí, šachtice, přívodní kabel pro napájení el. zařízení čistírny. 

4.6  Za nezpůsobilé výdaje jsou považovány stavební práce a dodatečné práce související s 

realizací projektu. Z prostředků dotace rovněž nelze hradit náklady spojené s přípravou 

žádosti o dotaci a náklady na projektovou dokumentaci.  

 Příklad nezpůsobilých výdajů: 

cena výkopových prací, montáže, projekční práce, zásypový písek, dlažba, náklady na opravu 

septiku, náklady na větší množství potrubí než bylo nezbytně nutné dle projektu, terénní 

úpravy, vytyčení stavby apod.. 

4.7. Zastupitelstvo obce má právo neuznat některé náklady, pokud vysloví pochybnosti o jejich 

velikosti a účelnosti. 

 

ČL. 5 
OKRUH ZPŮSOBILÝCH ŽADATELŮ 

5.1. Oprávněným žadatelem a příjemcem dotace může být fyzická osoba, která je k 31.12.2019 

vlastníkem zkolaudované budovy v Obci Dolní Tošanovice, ke které není do 31.12.2019 DČOV 

zřízena. 

5.2. Žádost podává vlastník nemovitosti, na kterou bude DČOV napojena.  

5.3. V případě napojení více nemovitostí podávají žádost vlastníci společně s uvedením 

poměrových nákladů. 

5.4. V případě více vlastníků jedné napojené nemovitosti mohou vlastníci zplnomocnit jednoho 

k podání žádosti a zajištění všech úkonů spojených s vyřízením Žádosti. Smlouva o udělení 

dotace bude podepsána s každým jednotlivým žadatelem zvlášť. 

 

 

Čl. 6 
VÝŠE DOTACE 

6.1  Výše dotace činí 70 % uznatelných (prokazatelných) materiálových nákladů, avšak 

maximálně 30 000,00 Kč na jedno číslo popisné, ke kterému je DČOV zřízena. 

6.2  V případě, že v daném roce bude více žadatelů o dotace na DČOV a součet požadované 

částky převýší částku vyčleněnou pro tento účel z rozpočtu obce Dolní Tošanovice, bude 

dotace vyplácena žádostem v došlém pořadí. Nevyřízené žádosti budou převedeny a vyřízeny 

v dalším roce.  

6.3  Na poskytnutí dotace není právní nárok.  

6.4. Poskytnutí dotace nezakládá nárok na poskytnutí dotace v obdobích následujících. 

6.5. Příjemce dotace nesmí na realizaci projektu čerpat dotaci z jiného dotačního programu.  
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Čl. 7 
CELKOVÝ OBJEM PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ 

7.1. Výše finančních prostředků bude vyčleněna dle rozpočtových možností obce pro každý 

následující kalendářní rok programového období 2020-2025.  

7.2. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu obce Dolní 

Tošanovice na podporu stanoveného účelu pro rok 2020 činí 500 tis. Kč.  

   

Čl. 8 
LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI 

8.1.  Program byl vyhlášen dne 15.01.2020 uveřejněním na úřední desce obce Dolní Tošanovice a 

na webových stránkách obce www.dolnitosanovice.cz   

8.2  Žádosti pro programové období 2020-2025 budou přijímány průběžně. 

8.3. Žádosti přijaté po uplynutí stanovené lhůty budou vráceny zpět žadateli.  

 

Čl. 9 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI 

9.1. Žádosti jsou podávány průběžně, na předepsaném formuláři, který je po vyhlášení programu 

k dispozici na Obecním úřadě Dolní Tošanovice nebo v elektronické verzi na internetových 

stránkách obce www.dolnitosanovice.cz  

9.2. Žádosti v písemné podobě, v jednom podepsaném originále spolu s povinnými přílohami lze 

doručit:  a) Písemně na adresu:  

Obecní úřad Dolní Tošanovice 

Dolní Tošanovice č.p. 121, 739 53 Hnojník 

   b) Osobně: do kanceláře OÚ Dolní Tošanovice 

9.3. Vždy v zalepených obálkách s označením „DOTACE DOMOVNÍ ČOV“.  

9.4. Žadatel může ve vyhlášeném programu předložit vždy jednu žádost o poskytnutí dotace 

 
Čl. 10 

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI 
10.1. K formuláři žádosti o dotaci je třeba doložit originály nebo úředně ověřené kopie těchto 

dokladů, pokud není stanoveno jinak:  

 Žádost o poskytnutí dotace na vzorovém formuláři – příloha č.1 

 Souhrnná tabulka s vedením nákladů – příloha č.2 

 Kopie rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení k vypouštění odpadních vod a ke 

stavbě DČOV 

 Kopie kolaudačního rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení k užívání DČOV 

 Kopie faktury a dokladů o jejich úhradě  

 Dokument dokládající zmocnění k podání žádosti o dotaci a k podepisování všech 

dokumentů, které se týkají dotace (plná moc v případě, že budovu vlastní několik 
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subjektů a jeden z nich bude jednat za všechny, nebo v případě, že jeden z vlastníků bude 

jednat ve věci žádosti o dotaci na DČOV pro více budov případně další přílohy vyžádané 

obecním úřadem). 

 

Čl. 11 
VYHODNOCOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY 

11.1. Podané Žádosti budou vyhodnocovány z hlediska věcné správnosti a úplnosti.  

11.2. V případě neúplné žádosti bude žadatel vyzván k jejímu doplnění v nejbližším možném 

termínu.  

11.3. V případě nedoplnění žádosti v uvedeném termínu, bude žádost z hodnocení vyřazena.  

11.4. Úplné Žádosti budou průběžně předkládány na posouzení uznatelnosti a účelnosti nákladů 

zastupitelstvu obce a poté budou spolu s návrhem smlouvy a výši dotace schvalovány 

zastupitelstvem obce. 

11.5. S usnesením zastupitelstva obce Dolní Tošanovice bude žadatel prokazatelně seznámen 

nejpozději do 15-ti kalendářních dnů ode dne zveřejnění usnesení a bude vyzván k doložení 

podkladů k uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu DOMOVNÍ ČOV. 

11.6. Údaje v žádosti budou použity ve smlouvě o poskytnutí dotace a pro příjemce budou 

závazné. V případě jakýchkoliv změn oproti žádosti, je nutné neprodleně tyto změny oznámit 

správci programu. 

 

Čl. 12 
VÝPLATA DOTACE 

12.1. Dotace bude vyplacena žadateli jednorázově, do 30 dnů ode dne schválení smlouvy o dotaci 

zastupitelstvem obce.  

12.1.  Přílohy rozhodné pro vyplacení dotace   

a) doložené účetní doklady (kopie faktur, kopie dokladů o jejich úhradě) 

b) fotodokumentace (tři různé fotografie, dokládající realizaci zařízení, tj. umístění a detail 

zařízení)  
c) kopie dokladu o zřízení bankovního účtu  

d) kolaudační souhlas stavby s nabytou právní mocí, nebo jiné rozhodnutí příslušného  

     správního orgánu o uvedení DČOV do provozu 

 

Čl. 13 
OMEZENÍ PODPORY 

13.1. Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti závazky (dluh) vůči Obci Dolní Tošanovice. 

13.2. K budově, ke které je zřizována ČOV s dotací musí mít žadatel vyřešen odvoz komunálního 

odpadu v souladu s vyhláškou obce. 

13.3. Žádost o dotaci může být podána na realizaci DČOV k hlavní stavbě, která bude zkolaudována 

do 31.12.2019. 
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13.4. Dotace je poskytována na projekt, který má Rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení 

k vypouštění odpadních vod, ke stavbě ČOV a je realizován v období od 1.1.2020 do 

31.12.2025. 

13.5. Dotace není poskytována na ostatní akce, které nejsou zde výslovně uvedeny. 
 

Čl. 14 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1. O přidělení dotace rozhoduje vždy Zastupitelstvo obce Dolní Tošanovice.  

14.2. Dotaci je možné poskytnout žadatelům na akci na základě předložené úplné žádosti 

v písemné podobě, včetně požadovaných příloh. Žádost musí být předložena na formuláři 

vyvěšeném u tohoto programu a doručena na obec Dolní Tošanovice v požadovaném 

termínu. Žádosti, které obec Dolní Tošanovice obdrží po lhůtě uvedené v programu nebo 

jiným způsobem, než je stanoveno, budou zamítnuty.  

14.3. Dotace se poskytuje jednorázově. 

14.4. Zařízení, na které byla poskytnuta dotace, musí být prokazatelně funkční minimálně 5 let od 

podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. 

14.5. Poskytovatel má právo na kontrolu funkčnosti ČOV jak fyzickou kontrolou, tak předložením 

dokumentace (protokol o rozboru vyčištěných vod dle rozhodnutí vodoprávního úřadu). 

14.6. V případě ujištění nesplnění podmínek přiznání dotace může poskytovatel požádat o vrácení 

celé nebo poměrné části dotace. 

14.7. Tato programová dotace byla schválena usnesením Zastupitelstva obce Dolní Tošanovice č. 8 

ze dne 16.12.2019 a nabývá účinnosti dnem 01.03.2020 

 

 

……………………………………………………   …………………………………………………… 

Pavel Blabla       Alois Škuta 

starosta obce              místostarosta obce  

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.01.2020 

 

 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 
 


