OBEC VOLFARTICE
INFORMACE OBČANŮM
Podpora budování domovních čistíren odpadních vod
Zastupitelstvo Obce Volfartice schválilo program pro poskytování dotací na výstavbu čistíren
odpadních vod (DČOV). (Program je v plném znění i s přílohami zveřejněn na internetových stránkách
obce www.volfartice.cz).

INFORMAČNÍ SCHŮZKA SE USKUTEČNÍ DNE 16. 2. 2019
od 9 hodin V KULTURNÍM SÁLE VEDLE PRODEJNY.
Je určena jak těm, kteří chtějí o dotaci žádat, tak i těm, kteří již
požádali, případně dotaci obdrželi – připomenutí dalších povinností,
termínů, atd.
Kdo může žádat?
- Ten, kdo plánuje DČOV vybudovat i ten, kdo ji má už v provozu (DČOV však nebyla uvedena
do provozu dříve než 1. 1. 2011).
- Zletilá fyzická osoba, která vlastní nebo spoluvlastní trvale obydlený objekt v obci Volfartice a
nemá vůči Obci Volfartice dluhy.
O co můžete žádat?
- O dotaci ve výši 100% uznatelných nákladů, nejvýše však o 80 000 Kč.
Co jsou uznatelné náklady?
- Veškeré náklady uvedené v žádosti o dotaci, které přímo souvisejí s realizací stavební a
technologické části stavby v rozsahu od obvodové stěny připojovaného objektu k vyústění
přípojného potrubí z DČOV. (V případě vsaku jde i o vsakovací zařízení, v případě akumulace i
o akumulační nádrž.)
Co nejsou uznatelné náklady?
- Náklady na projektovou dokumentaci, stavební povolení, stavební dozor ….dodatečné
náklady neuvedené v žádosti, atd.
Posouzení uznatelnosti nákladů je výhradní kompetencí poskytovatele dotace – Obce Volfartice.
Kdy můžete žádat?
I. termín

zahájení přijímání žádostí
ukončení přijímání žádostí
vyhodnocení žádostí

1.9.2019
20.12.2019
31.1.2020

II. termín

zahájení přijímání žádostí
ukončení přijímání žádostí
vyhodnocení žádostí

1.9.2020
22.12.2020
31.1.2021

Žádosti podané před termínem zahájení přijímání žádostí a po termínu ukončení přijímání žádostí
roku nebudou vůbec hodnoceny!!!
Jak podat žádost?
- Pouze písemně na formuláři, který je přílohou programu (ke stažení na internetových
stránkách obce www.volfartice.cz).
- Nezapomeňte na všechny povinné přílohy.
Na dotaci není právní nárok. Rozhodnutí o poskytnutí dotace je výhradně v kompetenci
Zastupitelstva obce Volfartice.
Pokud mi dotace bude přidělena, kdy ji obdržím?
- Po vyhodnocení žádostí bude s úspěšným žadatelem uzavřena veřejnoprávní smlouva.
- Po uvedení čističky do provozu žadatel podá žádost o platbu včetně všech požadovaných
příloh, a to písemně na formuláři, který je přílohou programu (ke stažení na internetových
stránkách obce www.volfartice.cz).
- Pokud bude žádost o platbu v pořádku, bude dotace neprodleně převedena na účet příjemce
dotace.
Doporučení:
Pokud s dodavatelem domluvíte dostatečně dlouhou splatnost faktury (minimálně 30 dní) za práce
spojené s dodáním a instalací DČOV, můžete na její úhradu využít peníze z dotace, nemusíte
vynakládat vlastní finance.
Upozornění:
- Příjemce dotace na DČOV je povinen do 24 měsíců od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
doložit poskytovateli kolaudační souhlas příslušného správního orgánu, pokud tento nebyl
doložen společně se žádostí o poskytnutí dotace či žádostí o platbu.
- Příjemce dotace na nově budovanou DČOV je povinen do 14 dnů po převedení dotace na
jeho účet předložit poskytovateli doklady o zaplacení nákladů týkajících se dotace.
Nesplnění těchto podmínek je porušením pravidel programu.
Jaká je udržitelnost projektu?
- Je stanovena na 10 let ode dne poskytnutí dotace. Další podrobnosti jsou uvedeny
v programu.
Pokud příjemce dotace poruší pravidla uvedená v programu a ve veřejnoprávní smlouvě, hrozí mu
finanční postih. Čtěte, prosím, pozorně všechny dokumenty.
V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na starostku nebo místostarostu obce.

Věříme, že tento dotační program pomůže zlepšit životní prostředí v naší obci.
Mgr. Marie Bernátová
starostka obce

