OBEC LENEŠICE
na základě usnesení Zastupitelstva obce Lenešice
č. 9/2020/6 ze dne 06.02.2020 vyhlašuje

Dotační program
„ Vybudování malé domovní čističky odpadních vod“
Zastupitelstvo obce Lenešice, podle § 85 písm. j) zákona 128/2000 Sb., o obcích, příslušné
k rozhodování o poskytování dotace, vydává v souladu s § 10c 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 dotace z rozpočtu obce Lenešice.

A) Cíl programu
Zlepšení životního prostředí v oblasti odpadních vod podporou výstavby domovních čistíren
odpadních vod (dále jen ČOV) náhradami za septiky a žumpy.

B) Účel a podmínky pro poskytnutí dotace
1. Podpora výstavby domovních čistíren odpadních vod (dále jen ČOV) náhradami za septiky
a žumpy v těch částech obce, kde není vybudovaná kanalizace napojená na čistírnu odpadních
vod a kde není technicky možné napojení nemovitosti na kanalizaci.
2. Dotace se poskytuje na výdaje spojené se stavbou ČOV pro stávající budovy sloužící
k trvalému bydlení.
3. Žádost o dotaci může podat vlastník nemovitosti do 12 měsíců po kolaudaci ČOV.
4. Způsobilé výdaje pro udělení dotace jsou pouze výdaje spojené s nákupem technologie
ČOV (např. samotná ČOV + nástavce + víko + připojovací potrubí). Náklady musí být
vynaloženy v přímé souvislosti s výstavbou ČOV.
5. Za nezpůsobilé náklady jsou považovány ostatní náklady spojené s realizací tj. stavební
práce a dodatečné náklady (např. výkopové práce, montáž, zásypový písek, dlažba apod.).
Z prostředků dotace rovněž nelze hradit náklady spojené s přípravou žádosti o dotaci a
náklady na projektovou dokumentaci.

C) Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných
v rozpočtu na podporu stanoveného účelu
1. Výše finančních prostředků bude vyčleněna vždy dle rozpočtových možností obce na
základě obdržených žádostí.

D) Maximální výše dotace
1. Maximální výše dotace byla stanovena na 50 % způsobilých nákladů, maximálně 40.000,Kč v jednotlivém případě.

E) Okruh způsobilých žadatelů
1. Vlastníci nemovitostí sloužící k trvalému bydlení v k.ú. Lenešice.

F) Lhůta pro podání žádosti
1. Žádost o dotaci v písemné podobě s příslušnými přílohami přijímá průběžně podatelna na
adrese: Obecní úřad Lenešice, Knížete Václava 521, 439 23 Lenešice.

G) Kritéria pro hodnocení žádosti
1. úplnost žádosti včetně příloh
2. dodržení účelu

H) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
Žádost o dotaci bude projednána na nejbližším zasedání zastupitelstva obce, usnesení o
poskytnutí dotace bude zveřejněno na webových stránkách obce.

I) Podmínky pro poskytnutí dotace
1. Dotaci lze poskytnout pouze na základě žádosti
2. Dotaci lze poskytnout pouze na stanovený účel
3. Na poskytnutí dotace není právní nárok
4. V případě, že bude přijato více žádostí, může být maximální výše dotace krácena

V Lenešicích dne 06.02.2020

Leoš Procházka
starosta obce

Vzor žádosti

Žádost o dotaci z programu

„ Vybudování malé domovní čističky odpadních vod“
1. Žadatel:
Jméno a příjmení: ....................................................................................................
Adresa trvalého bydliště, případně kontaktní adresa: .......................................
....................................................................................................................................
Datum narození: ....................................................................................................
Telefon: ...................................................................................................................
Bankovní spojení .....................................................................................................
2. Identifikace nemovitosti, pro níž je likvidace odpadních vod řešena:
parcelní číslo: ..............................................................................................................
katastrální území: ......................................................................................................
3. Způsob likvidace odpadních vod před stavbou ČOV a odůvodnění žádosti:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
4. Termín kolaudace stavby ČOV: ........................................................................

Skutečné náklady stavby v Kč: ......................................................................
Struktura výdajů ..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
Požadovaná výše dotace v Kč ...........................................................................
(50 % uznatelných nákladů, maximálně 40 000,- Kč)
Povinné přílohy žádosti
1. Kopie kolaudačního rozhodnutí
2. Kopie faktur

Žadatel prohlašuje, že se seznámil s dotačním programem a s podmínkami pro
poskytování dotace a svým podpisem s nimi vyslovuje souhlas.
Čestně prohlašuji, že mám vyrovnané závazky k obci Lenešice, a dále prohlašuji, že
všechny údaje uvedené v žádosti a jejich přílohách jsou úplné a pravdivé a nezamlčel
jsem žádné skutečnosti, které by mohly mít vliv na výplatu poskytnuté dotace.
V ............................................... dne ................................

.............................................................................................
podpis žadatele

