OBEC BÍLČICE
na základě usnesení Zastupitelstva obce Bílčice č. 254/2018 ze dne 29. 8. 2018 vyhlašuje

Dotační program na výstavbu domovních čistíren odpadních vod
z rozpočtu Obce Bílčice pro období 2019-2021

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

Čl. 1
CÍL PROGRAMU
1.1 Zlepšení životního prostředí v oblasti odpadních vod podporou výstavby „domovních čistíren
odpadních vod“ (dále jen DČOV) náhradami za septiky a žumpy.

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, nacházející se na katastrálním území obce Bílčice a na katastrálním
území Májůvka. Dotace bude poskytována na výstavbu domovních ČOV, kde se nepočítá
s centrálním čištěním vod a kde není technicky možné napojení nemovitostí v budoucnu na
centrální čištění.
2.2 Podmínkou pro udělení dotace je vybudování DČOV a její uvedení do trvalého provozu
2.3 Malou domovní ČOV se pro účely tohoto programu rozumí:
a) nová balená domovní čistírna (typová nádrž včetně technologie od výrobců ČOV)
b) náhrada dosavadního nedostatečného čištění 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).
2.4 Předmětem podpory není bezodtoká jímka (žumpa) sloužící ke kumulaci odpadních vod
splaškového charakteru s následným vývozem.
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2.5 Způsobilé výdaje pro udělení dotace jsou pouze výdaje spojené s nákupem technologie ČOV.
2.6 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.

ČL. 3
OKRUH ZPŮSOBILÝCH ŽADATELŮ
3.1 Oprávněným žadatelem mohou být pouze vlastníci rodinného nebo bytového domu v obci
Bílčice a Májůvka s trvalým pobytem v obci Bílčice a Májůvka na nemovitosti sloužící výhradně
pro účely bydlení.
3.2 V případě sdružení více vlastníků rodinných domů bude dotace násobkem připojených
rodinných domů a bytů na zřízenou DČOV.

Čl. 4
VÝŠE DOTACE
4.1 Výše dotace může činit maximálně 50% způsobilých výdajů, maximálně však 25 tisíc Kč. Výše
dotace může být stanovena také v závislosti na výši finančních prostředků vyčleněných pro
tento účel z rozpočtu obce Bílčice a na počtu žadatelů.
4.2 V případě, že v daném roce bude více žadatelů o dotace na domovní ČOV a součet požadované
částky převýší částku vyčleněnou pro tento účel z rozpočtu obce Bílčice, bude dotace
vyplácena žádostem v došlém pořadí. Nevyřízené žádosti budou převedeny a vyřízeny v dalším
roce.
4.3 Na poskytnutí dotace není právní nárok.
4.4 Příjemce dotace nesmí na realizaci projektu čerpat dotaci z jiného dotačního programu.
4.5 Žádosti neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu obce Bílčice
budou vráceny žadatelům.

Čl. 5
CELKOVÝ OBJEM PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ
5.1 Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu obce Bílčice na
podporu stanoveného účelu pro rok 2019 činí 600 tis. Kč.
5.2 Výše finančních prostředků bude vyčleněna dle rozpočtových možností obce pro každý
následující kalendářní rok programového období 2019-2021.

Čl. 6
LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI
6.1 Program byl vyhlášen dne 29. 8. 2018 uveřejněním na úřední desce obce Bílčice a na webových
stránkách obce www.bilcice.cz
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6.2 Žádosti pro programové období 2019-2021 budou přijímány každoročně vždy od 1.února do
31.října.
6.3 Žádosti přijaté po uplynutí stanovené lhůty budou vráceny zpět žadateli.

Čl. 7
PODÁNÍ ŽÁDOSTI
7.1 Žádosti jsou podávány na předepsaném formuláři, který je po vyhlášení programu k dispozici
na Obecním úřadě Bílčice nebo v elektronické verzi na internetových stránkách obce
www.bilcice.cz
7.2 Žádosti v písemné podobě v jednom podepsaném originále spolu s přílohami se zašlou poštou
nebo doručí osobně na Obecní úřad Bílčice.
7.3 Adresa pro doručení: Obecní úřad Bílčice, Bílčice 61, 793 68 Dvorce

Čl. 8
PŘÍLOHY ŽÁDOSTI
8.1 K formuláři žádosti o dotaci je třeba doložit originály nebo úředně ověřené kopie těchto
dokladů, pokud není stanoveno jinak:
a) výpis z katastru nemovitostí (ne starší 90 dnů v době podání žádosti),
b) doklad o povolení provést stavbu - stavební povolení s vyznačením doložky nabytí
právní moci nebo ohlášení stavby ve smyslu § 15a zákona č. 254/2001 Sb., v platném
znění, nebo rozhodnutí vodoprávního úřadu
c) 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
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
d) případně další přílohy vyžádané obecním úřadem

Čl. 9
VÝPLATA DOTACE
9.1 Dotace bude vyplacena žadateli do 30 dnů ode dne schválení zastupitelstvem obce.
9.2 Přílohy rozhodné pro vyplacení dotace (musí být originál nebo úředně ověřená kopie):
a) účetní doklady (originály smluv, faktur, dodacích listů, kopie z účtů, doklady o úhradě
v hotovosti, v případě platby z úvěru i kopie smlouvy o úvěru)
b) fotodokumentace (tři různé fotografie, dokládající realizaci zařízení, tj. umístění a detail
zařízení)
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Čl. 10
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
2.1 O přidělení dotace rozhoduje vždy Zastupitelstvo obce Bílčice
2.2 Tato programová dotace byla schválena usnesením Zastupitelstva obce Bílčice č. 254/2018 ze
dne 29. 8. 2018 a nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2018.

…………………………………………..
Božena Klesnilová
místostarostka obce

………………………………………….
Lubomír Horka
starosta obce

Vyvěšeno dne: 30. 8. 2018
Sejmuto dne: 30. 9. 2018
E.Č.P. - 34/2018
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