PROGRAM
Obce Boreč
IČ: 00237493
se sídlem Boreč 51, 294 26 Skalsko
pro poskytování dotací na podporu vybudování domácích čistíren odpadních vod

A) Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty a důvody podpory
stanoveného účelu
1. Program upravuje poskytování dotací na podporu vybudování domácích čistíren
odpadních vod za účelem zlepšení stavu životního prostředí v Obci Boreč, zejména
v oblasti ochrany vod.
2. Dotace bude poskytnuta z rozpočtu Obce Boreč dle zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona
č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
3. Poskytnutá dotace může být použita pouze za účelem zbudování domácí čistírny
odpadních vod ke stavbě v katastrálním území Boreč, která je určena k trvalému
bydlení, a to za těchto podmínek:
a. domácí čistírna odpadních vod musí být vybudována za účelem čištění odpadních
vod buď:
- ze stávající stavby určené k trvalému bydlení v katastrálním území Boreč,
která byla uznána způsobilou k trvalému bydlení (zkolaudována) a bylo jí
přiděleno číslo popisné (dále též jen „Stávající stavba“),
-

nebo ze stavby určené k trvalému bydlení v katastrálním území Boreč, která
bude ve lhůtě do 31.12.2024 teprve vystavěna, respektive uznána způsobilou
k trvalému bydlení (zkolaudována) a bude jí přiděleno číslo popisné (nikoliv
jen číslo evidenční) (dále též jen „Novostavba“),

(dále Stávající stavba nebo Novostavba souhrnně též jen jako „Stavba“).
b.
c.
d.
e.

Stavba nemůže být z objektivních důvodů připojena ke kanalizačnímu řadu.
Domácí čistírna odpadních vod musí mít certifikaci minimálně „CE“ II.
Domácí čistírna odpadních vod musí být vybavena automatickým režimem
„Dovolená“.
Žadatel je povinen domácí čistírnu odpadních vod vybudovat ve lhůtě nejpozději
do 31.12.2024.
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4. Dotace může být poskytnuta k jedné Stavbě pouze jednou. Na jednu domácí čistírnu
odpadních vod lze poskytnout pouze jednu dotaci.
5. O poskytnutí dotace lze žádat i zpětně na již vybudovanou domácí čistírnu odpadních
vod, která byla uvedena do trvalého provozu maximálně dva roky před vyhlášením
tohoto programu.
6. Dotace může být poskytnuta pouze na úhradu uznatelných nákladů, kterými jsou
náklady související s pořízením technologie domácí čistírny odpadních vod, přičemž
se musí jednat o účelně vynaložené náklady v přímé souvislosti s vybudováním
domácí čistírny odpadních vod. Zastupitelstvo Obce Boreč si vyhrazuje právo neuznat
některé náklady, pokud bude mít pochybnosti o jejich účelnosti.
B) Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na
podporu stanoveného účelu
1. Celkový objem vyčleněných peněžních prostředků na podporu vybudování domácích
čistíren odpadních vod je 200.000,- Kč (slovy dvěstětisíc korun českých). Tyto
peněžní prostředky jsou poskytnuty z rozpočtu Obce Boreč.
2. Po vyčerpání objemu peněžních prostředků uvedených shora v článku 1. nebude
možné dotaci dalším žadatelům poskytnout.
C) Maximální výše dotace v jednotlivém případě
1. Dotace může být v každém jednotlivém případě poskytnuta ve výši skutečně
vynaložených nákladů na zřízení domácí čistírny odpadních vod, maximálně však do
výše 50.000,- Kč (slovy padesáttisíc korun českých).
D) Okruh způsobilých žadatelů
1. Způsobilým žadatelem a příjemcem dotace může být fyzická osoba:
a) která je vlastníkem Stávající stavby v katastrálním území Boreč určené
k trvalému bydlení, která byla uznána způsobilou k trvalému bydlení
(zkolaudována) a bylo jí přiděleno číslo popisné a kterou není možno
z objektivních důvodů připojit ke kanalizačnímu řadu, nebo
které svědčí vlastnické nebo jiné právo (například právo stavby) k pozemku
v katastrálním území Boreč určenému pro výstavbu stavby k trvalému bydlení,
a která vybuduje Novostavbu tak, aby se tato Novostavba stala způsobilou
k trvalému bydlení (tj. aby byla zkolaudována) a bylo jí přiděleno číslo popisné
ve lhůtě do dvou let od podání žádosti, pokud tuto Novostavbu není možno
z objektivních důvodů připojit ke kanalizačnímu řadu.
b) Žadatel je přihlášen k trvalému pobytu na adrese Stávající stavby nebo se
zaváže přihlásit na adresu Novostavby svůj trvalý pobyt ve lhůtě do jednoho
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měsíce ode dne, kdy se Novostavba stane způsobilou k trvalému bydlení (tj.
byla zkolaudována) a bylo jí přiděleno číslo popisné. Žadatel je povinen mít
svůj trvalý pobyt na této adrese po celou dobu vyřizování žádosti dle tohoto
programu a dále po dobu nejméně pěti let od poskytnutí dotace.
2. V případě, že vlastníkem Stavby, ke které má být vybudována domácí čistírna
odpadních vod, je více osob, jsou tyto osoby příjemci a žadateli dotace společně a
nerozdílně a každý z nich musí splnit všechny podmínky.
3. Nezpůsobilým žadatelem je osoba:
a. která již obdržela dotaci z rozpočtu Obce Boreč na vybudování domácí čistírny
odpadních vod nebo
b. která má vůči Obci Boreč neuhrazené závazky po splatnosti nebo
c. která se nachází v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů) nebo
d. proti které je vedeno řízení o výkon rozhodnutí nebo exekuce.
4. Splnění těchto podmínek je dokládáno předně listinami vydanými příslušnými
orgány (zejména výpis z katastru nemovitostí) nebo čestným prohlášením žadatele.
E) Lhůta pro podání žádosti
1. Žádost o poskytnutí dotace žadatel doručí na adresu sídla Obce Boreč: Boreč 51, 294
26 Skalsko, ve lhůtě do 31.12.2022.
F) Žádost
1. Žádost musí obsahovat zejména:
a. jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci,
b. výši požadované dotace,
c. účel, na který žadatel chce dotaci použít,
d. dobu, v níž má být dosaženo účelu,
e. odůvodnění žádosti,
f. seznam příloh žádosti,
g. den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení
na základě plné moci i plnou moc.
2. Žadatel k žádosti přiloží přílohy, zejména:
a. své čestné prohlášení o tom, že splňuje podmínky pro poskytnutí dotace v tomto
programu a že není nezpůsobilým žadatelem,
b. výpis z katastru nemovitostí prokazující vlastnické právo žadatele ke Stávající
stavbě, anebo vlastnické či jiné právo k pozemku opravňující jej k výstavbě
Novostavby,
c. v případě Stávající stavby své písemné prohlášení o tom, že je žadatel přihlášen na
adrese této Stávající stavby k trvalému pobytu a že se zavazuje mít svůj trvalý
pobyt na této adrese po celou dobu vyřizování této žádosti a dále po dobu nejméně
pěti let od poskytnutí dotace (v případě Stávající stavby),
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c.

d.
e.
f.
g.

v případě Novostavby své písemné prohlášení o tom, že se žadatel zavazuje
přihlásit svůj trvalý pobyt na adresu této Novostavby ve lhůtě do jednoho měsíce
ode dne, kdy se Novostavba stane způsobilou k trvalému bydlení (tj. bude
zkolaudována) a bude jí přiděleno číslo popisné, mít na této adrese trvalý pobyt po
celou dobu vyřizování této žádosti a dále po dobu nejméně pěti let od poskytnutí
dotace (v případě Novostavby),
doklad o tom, že se Stávající stavba stala způsobilou k trvalému bydlení (tj. byla
zkolaudována) a že jí bylo přiděleno číslo popisné a že se žadatel přihlásil na
adrese Stávající stavby k trvalému pobytu (v případě Stávající stavby),
doklad o povolení vybudovat Novostavbu (v případě Novostavby),
dokumentaci vztahující se k pořizované domácí čistírně odpadních vod (kupní
smlouva, smlouva o dílo, kalkulace ceny apod.), - tyto doklady by se případně
mohly vypustit a doložit až v rámci předkládání dokumentace dle písm. I) čl. 2)
daňové doklady prokazující konečnou cenu za vybudování domácí čistírny
odpadních vod, revizní zprávu dokládající funkčnost domácí čistírny odpadních
vod a pravomocné rozhodnutí nebo souhlas prokazující povolení užívat domácí
čistírnu odpadních vod (v případě již vybudované čistírny).

3. Formulář žádosti o poskytnutí dotace tvoří přílohu č. 1 tohoto programu.
4. V případě, že žádost bude formálně či věcně nesprávná, bude žadatele vyzván k jejímu
doplnění. Za den doručení žádosti se považuje den, kdy byla Obci Boreč doručena
formálně a věcně správná žádost.
G) Kritéria pro hodnocení žádosti
1. Kritériem pro hodnocení žádosti je kompletní žádost předložená žadatelem a splnění
podmínek uvedených v tomto programu.
H) Lhůta pro rozhodnutí žádosti
1. Žádost hodnotí a o poskytnutí dotace rozhoduje zastupitelstvo Obce Boreč.
Zastupitelstvo Obce Boreč posoudí podané žádosti na své první schůzi, která
bezprostředně následuje po doručení kompletní žádosti, která musí být formálně a
věcně správná. Po posouzení obsahu podané žádosti zastupitelstvo rozhodně
usnesením, zda dotace jednotlivým žadatelům bude poskytnuta či nikoliv a také o
uzavření veřejnoprávní smlouvy.
2.

O tom, zda dotace bude žadateli poskytnuta či nikoliv, bude žadatel informován
nejpozději do sedmi pracovních dnů od jednání zastupitelstva Obce Boreč. Žadatel,
kterému bude schváleno poskytnutí dotace, bude zároveň vyzván k uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace je nutno uzavřít ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od doručení vyrozumění o
schválení poskytnutí dotace. Po marném uplynutí této lhůty právo žadatele na
poskytnutí dotace zaniká, nebude-li zmeškání této lhůty zastupitelstvem Obce Boreč
prominuto.
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I)

Podmínky pro poskytnutí dotace
1. Podmínkou pro poskytnutí dotace je doručení kompletní žádosti a její posouzení,
rozhodnutí zastupitelstva Obce Boreč o poskytnutí dotace a následné uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
2. Peněžité prostředky tvořící dotaci budou z rozpočtu Obce Boreč uvolněny po uzavření
veřejnoprávní smlouvy a po předložení dokumentace osvědčující pořízení domácí
čistírny odpadních vod (např. kupní smlouva, smlouva o dílo), daňové doklady
prokazující konečnou cenu za vybudování domácí čistírny odpadních vod, revizní
zprávy dokládající funkčnost domácí čistírny odpadních vod, pravomocného
rozhodnutí nebo souhlasu prokazujícího povolení užívat domácí čistírnu odpadních
vod a písemného potvrzení dodavatele domácí čistírny odpadních vod o zaplacení
ceny.
V případě Novostavby je žadatel nad rámec této dokumentace povinen dále doložit, že
Novostavba se stala způsobilou k trvalému bydlení (tj. byla zkolaudována), bylo jí
přiděleno číslo popisné a že se žadatel přihlásil na adrese v Stavby k trvalému pobytu.
3. Peněžité prostředky tvořící dotaci budou zaslány žadateli bezhotovostně na bankovní
účet žadatele uvedený v žádosti ve lhůtě do 10 pracovních dnů od doložení dokladů
specifikovaných v předcházejícím článku 2.
4. Žadatel je povinen kdykoliv k výzvě Obce Boreč doložit Obci Boreč, že dotace byla
použita na daný účel.
5. Žadatel je povinen dotaci Obci Boreč vrátit kdykoliv, kdy bude zjištěno, že nebyly
dodrženy podmínky stanovené v tomto programu.

J) Závěrečná ustanovení
1. Na poskytnutí dotace dle tohoto programu není právní nárok.
2. Program schválilo zastupitelstvo Obce Boreč na svém jednání dne 19.1.2022.
usnesením č.8/1/2022.
V Borči dne 19.1.2022

Obec Boreč
zast. starostou – panem Ladislavem Pakostou v.r.
Vyvěšeno: 20.1.2022.
Sejmuto: 20.2.2022.

