PROGRAM A PRAVIDLA
ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY
č. P 1 / 2017,
která stanovují podmínky pro podávání žádostí o příspěvek na výstavbu domovních ČOV
Zastupitelstvo obce Hřibojedy na svém jednání dne 12. 6. 2017 usnesením č. 6 vydalo Program a pravidla č.
P 1/2017, která upravují podmínky pro poskytování nenávratného příspěvku (dále jen Příspěvku) na
výstavbu domovní ČOV.
Zastupitelstvo obce Hřibojedy na svém jednání dne 31. 10. 2018 usnesením č. 29 doplnilo Program a
pravidla č. P 1/2017, která dále upravují podmínky pro poskytování nenávratného příspěvku (dále jen
Příspěvku) na výstavbu domovní ČOV v případech společné výstavby domovních ČOV (jedna ČOV pro více
nemovitostí).

I.

Účel pravidel

1. Účelem tohoto Programu a pravidel je přispět vlastníkům nemovitosti v územním obvodu obce
Hřibojedy sloužící k trvalému pobytu na výstavbu domovní čistírny odpadních vod či jiného zařízení
k čištění odpadních vod (dále jen ČOV) v místech, kde není možné napojení těchto nemovitostí na
kanalizační řád.
2. Zastupitelstvo obce současně s příspěvkem na výstavbu domovní ČOV schválilo zadání a úhradu
jednotlivých projektových dokumentací včetně vydání příslušného povolení pro jednotlivé žadatelé,
kteří o příspěvek požádají nejdéle do 31. 12. 2018. Jednotlivé projekty budou zadány jako celek
prostřednictvím veřejné zakázky. Žadatel o příspěvek na výstavbu ČOV uhradí spoluúčast na
vypracování projektu ve výši 1 000,00 Kč. Tato spoluúčast na úhradu projektu je splatná při podpisu
Smlouvy o poskytnutí nenávratného příspěvku na výstavbu domovní ČOV v obci Hřibojedy.

II.

Podmínky čerpání příspěvku

1. Žádost o Příspěvek může podat pouze vlastník rodinného nebo bytového domu či bytové jednotky
v územním obvodu obce Hřibojedy (dále jen žadatel). Tato nemovitost musí sloužit výhradně pro
účely trvalého bydlení.
2. Příspěvek bude poskytován i na již vybudovanou ČOV, na opravu či modernizaci stávající ČOV, opět
však pouze vlastníkovi nemovitosti v územním obvodu obce Hřibojedy, která slouží k trvalému
bydlení.
3. Žádost musí být předložena Obecnímu úřadu v Hřibojedech, který zároveň zajišťuje kontrolu a
potřebnou evidenci. Příspěvek poskytuje obec Hřibojedy.
4. Žádost bude podávána na formuláři dle vzorů, které jsou nedílnou součástí Programu a pravidel.
5. Žádosti na nově budované domovní ČOV budou přijímány v průběhu celého kalendářního roku do
31. 10. předcházejícího roku, ve kterém žadatel hodlá zahájit stavbu ČOV, aby bylo možno
poskytnutí příspěvku zařadit do rozpočtu obce. K žádosti musí být předložena kopie rozpočtu stavby
ČOV, nebo kalkulace předpokládaných nákladů. Žádosti na nově budované domovní ČOV budou

projednány hromadně v rámci schvalování rozpočtu obce a žadatel bude o rámcovém schválení
příspěvku písemně vyrozuměn do 15 dnů od schválení rozpočtu.
6. Žádosti o příspěvek na již vybudované domovní ČOV podle odst. 2 čl. II. budou přijímány v průběhu
celého kalendářního roku a projednány na nejbližším veřejném zasedání Zastupitelstva obce
Hřibojedy. O schválení příspěvku písemně vyrozuměn do 15 dnů od konání zasedání Zastupitelstva
obce Hřibojedy.
7. Stavba nové domovní ČOV musí být realizována včetně vydání kolaudačního souhlasu (popř.
souhlasu s užíváním stavby) do 24 měsíců od podání žádosti o příspěvek.
8. Ke kontrole realizace výstavby nové domovní ČOV vyzve žadatel pracovníky Obecního úřadu
v Hřibojedech neprodleně, nejpozději však do 30 dnů po jejím dokončení.
9. Po ukončení výstavby nové domovní ČOV, po kontrole spojené s místním šetřením a po splnění
všech smluvních podmínek vyplatí poskytovatel žadateli Příspěvek. Příspěvek může být vyplacen na
základě předloženého kolaudačního souhlasu (popř. souhlasu s užíváním stavby).
10. Žadatel musí umožnit poskytovateli Příspěvku přístup k místu realizace před i po celou dobu
výstavby ČOV, aby bylo možné provádět kontrolu prací a případně pořizovat fotodokumentaci.

III.

Rozsah čerpání – výše příspěvku

1. Na příspěvek není právní nárok. O jeho poskytnutí rozhoduje Zastupitelstvo obce Hřibojedy.
Příspěvky budou poskytovány v souladu s tímto programem a pravidly pouze do vyčerpání výše
prostředků, které byly schváleny v rozpočtu na běžný rok.
2. Příspěvek lze poskytnout na výstavbu domovní ČOV v územním obvodu obce Hřibojedy do výše
příspěvku, který činí 45 000,00 Kč. Příspěvek může být vyplacen na základě předloženého souhlasu
pro užívání stavby nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného příslušným úřadem.
3. Příspěvek lze dále poskytnout na stávající ČOV v územním obvodu obce Hřibojedy a to do
maximální výše příspěvku, který činí 45 000,00 Kč. Příspěvek bude poskytnut na stávající
vybudovanou ČOV pouze po předložení kolaudačního rozhodnutí a výsledku rozborů vzorků
odpadních vod vypracovaný akreditovanou laboratoří ne staršího 6 měsíců ode dne podání žádosti
o Příspěvek.
4. Žádost o Příspěvek můžou dále podat společně vlastníci dvou a více rodinných nebo bytových domů
či bytových jednotek v územním obvodu obce Hřibojedy v případě, že bude vybudována ČOV pro
dva a více rodinných nebo bytových dům či bytových jednotek. Tyto nemovitosti musí sloužit
výhradně pro účely trvalého bydlení. Výše Příspěvku bude stanovena jako částka 45 000,00 Kč pro
první rodinný nebo bytový dům či bytovou jednotku a pro druhý a další rodinný nebo bytový dům či
bytovou jednotku bude Příspěvek navýšen o 20 000,00 Kč za každý druhý a další rodinný nebo
bytový dům či bytovou jednotku.

IV.

Smlouva

1. Poskytnutí příspěvku, jeho výši a případně dalších podmínek pro realizaci opravy bude sepsána před
realizací akce mezi žadatelem a poskytovatelem smlouva dle vzorů, které jsou nedílnou součástí
programu a pravidel.

V.

Ustanovení společná a závěrečná

1. Obecní úřad podá v závěru kalendářního roku Zastupitelstvu obce Hřibojedy přehlednou zprávu o
čerpání příspěvků za příslušný kalendářní rok.

VI.

Účinnost a platnost

1. Tento Program a pravidla byly schváleny Zastupitelstvem obce dne 12. 6. 2017 a doplněná
Zastupitelstvem obce 31. 10. 2018.
2. Program a pravidla vstupují v platnost dnem vyhlášení vyvěšením na úřední desce obce.
3. Součástí Programu a Pravidel je vzor dokumentů:
a) Žádost o poskytnutí nenávratného příspěvku na výstavbu domovní ČOV v obci Hřibojedy.
b) Smlouva o vypracování projektové dokumentace včetně vydání stavebního povolení a
poskytnutí nenávratného příspěvku na výstavbu domovních ČOV v obci Hřibojedy.
c) Smlouva o poskytnutí nenávratného příspěvku na výstavbu domovní ČOV v obci Hřibojedy.
d) Žádost o poskytnutí nenávratného příspěvku na opravu či modernizaci stávající domovní
ČOV v obci Hřibojedy.
e) Smlouva o poskytnutí nenávratného příspěvku na opravu či modernizaci stávající domovní
ČOV v obci Hřibojedy.

Dne 31. 10. 2018

………………………………….
Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M.
starosta obce Hřibojedy

……………………………………
Vlasta Machačová
místostarostka obce Hřibojedy

