pRAvlDLA pRo posKyTovÁttí účelovÉnopŘíspĚvxu zRozpočru oece
veuxÁ vEs - zeuoovÁttí oorvlovttí ělsríRNy oDpnoruícH voD
Příspěvek poskytovaný z rozpočtu Obce Veliká Ves tuzemským fyzickým osobám se řídízákonem č.
12812000 Sb., o obcích ve znění pozdějšíchpředpisů a zákonem ě. 25012000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtůve znění pozdějších předpisů,
1.

Předmět příspěvku

í,íPředmětem

,,Pravidel pro poskytnutí účelovéhopříspěvku z rozpoětu Obce Veliká Ves" jsou
pravidla pro zbudování domovní ěistírny odpadních vod (dále jen DČOU, která sloužík likvidaci
odpadních vod z nemovitostí (domácností),

1.2 Jedná se o DČOV s vypouštěním odpadních vod do vod povrchových, případně do vod
podzemních.

2.

Určenía vyplácení příspěvku

2,í Příspěvek je

určen pro občany obce Veliká Ves s trvalým pobytem v nemovitosti a nebo pro
občany, kteří v k,ú. Veliká Ves vlastní nemovitost určenou k rekreaci, jejížodpadní
vody mají být napojeny na OČOV a jež se nachází na katastrálním územíobce Veliká Ves. Žadatel
musí být zároveň majitelem nemovitosti, nesmí v nemovitosti podnikat,

2.2 Příspěvek je urěen pro OČOV zbudované od

1.1

,2019.

2.3 Příspěvek bude vyplácen od í.1 .2020 na základě schváleného rozpoótu.
2.4 Příspěvek bude poskytnut za úěelem zbudování DČOV, a to na pořízení a vybudování vlastní
DČOV pro jednu nemovitost nebo pro více nemovitostí dohromady.
3.

Výše příspěvku
3.1 Příspěvek na pořízení a vybudováníjedné DČOV pro jednu domácnost bude poskytnut maximálně
ve výši 30.000,- Kč a nebo do 50% z celkových uznatelných nákladů, V případě, že se bude jednat
o DCOV, která bude odkanalizovávat více jak jednu domácnost, tak výše příspěvku záležína
individuálním posouzení zastupitelstva obce Veliká Ves.
3.2 Obec Veliká Ves si vyhrazuje právo ve vztahu k potřebám a k rozpočtu obce na běžný rok
poskytnout ročnípříspěvek na DČOV v souhrnné výši max. do 500.000,- Kč s tím, že příspěvky
budou vypláceny na základě pořadízaevidovaných došlých žádostížadatelůa při splnění
podmínek dle článku 4. těchto pravidel.
4.

Podmínky výplaty příspěvku

4.1Žádato příspěvek na pořízení, osazení a napojení DČOV můžena základě podané a zaevidované
Zádosti o příspěvek na vybudovánídomovníčistírnyodpadních vod, jež tvoří přílohu těchto
pravidel, pouze majitel rodinného domu (nemovitosti).

4.2 Příspěvek je vyplácen na základě Žadosti o příspěvek na vybudování domovní ěistírny odpadních
vod spolu s kolaudačnímrozhodnutím Vodoprávního úřadu Města Kadaň. Součástížádostimusí
být také vyčíslenícelkových nákladů na pořízení, osazení a napojení DČOV po ukončenístavební
akce s podpisem žadatele sp_olu s veškenými kopiemi r]ěetních dokladů. Uznatelnými náklady jsou:
náklady na projekt, nákup DČOV (věetně dopravy), zemní práce spojené s osazehrm očová
propojením s nemovitostí a instalace DCOV, Dále je potřeba předložit kopie účetníchdokladů

prokazujícíúhradu za pořízení, osazení a napojení DČOV. Dále aktuální výpis z katastru
nemovitostí na nemovitost napojenou na OČOV a nemovitost, kde je umístěna DČOV.
4.3 Na akci specifikovanou v ělánku 2, nelze čerpat příspěvek z rozpoětu obce Veliká Ves, pokud je
ěerpán příspěvek z jiných finančníchzdro1ů.

4.4Žádosto příspěvek na vybudovánídomovníčistírnyodpadních vod musíbýt podána do 60 dnů od
obdrženíkolaudačního rozhodnutíod Vodoprávního úřadu města Kadaň.
5.

Doplňující ustanovení
5.1 Majetek pořízený z příspěvku nesmí být po dobu 5 let od ukončenírealizace stavebníakce prodán
ani bezúplatně převeden na třetí osobu a musí být funkění, jinak je příjemce povinen příspěvek
vrátit,

5.2 Příspěvek nesmíbýt použit v rozporu s účelempříspěvku, jinak je příjemce povinen příspěvek
vrátit.

5.3 Poskytovatel příspěvku je oprávněn prostřednictvím Obecního úřadu Veliká Ves provádět kontrolu
užitíúčelovéhopříspěvku dle příslušných pravidel ustanovení zákona é.32012001 Sb., o íinanční
kontrole ve znění pozdějších předpisů.
5.4 Příjemce příspěvku, ale i osoby trvale žijícív nemovitosti, nesmí být dlužníkyobce Veliká Ves,
5.5 V případě pochybnosti, zda lze náklady z prostředků příspěvku hradit či nikoliv, rozhoduje o

uznatelnosti nákladů výhradně poskytovatel.

5.6 Zastupitelstvo obce Veliká Ves si vyhrazuje právo tato pravidla měnit ěi tento příspěvek zrušit.

5.7 Na poskytnutí příspěvku nenížádný právní nárok.
6.

závěrečná ustanovení
Tato pravidla byla schválena na veřejném zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves dne 20,05.2019
usnesením číslo82l19.
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