OBEC STRUHAŘOV
Struhařov 75, 256 01 Benešov, 731 483 656,
e-mail : starosta@obecstruharov.cz
č. 2/2019

Směrnice k poskytování dotací z rozpočtu obce Struhařov na vodárenskou
infrastrukturu (DČOV, Studny)
Článek 1
Účel dotačního programu
Účelem dotačního programu je podpora vybudování vodárenské infrastruktury v místních částech
obce Struhařov, kde není zřízen obecní vodovod nebo centrální ČOV se splaškovou kanalizací.
Článek 2
Základní ustanovení
1. Poskytovatelem dotace je Obec Struhařov.
2. Zdrojem pro poskytování dotace jsou finanční prostředky obce. Podmínkou pro poskytnutí je
stanovení částky v rozpočtu obce na příslušný kalendářní rok. Po vyčerpání této částky se vyřízení
žádosti posouvá na další kalendářní rok. Žádosti jsou vyřizování chronologicky podle dne podání
žádosti. O poskytnutí dotace rozhoduje zastupitelstvo obce.
3. V souladu s ustanovením § 10a odst.3) zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, se dotační příspěvky poskytují na základě předložených žádostí o poskytnutí
investiční dotace.
4. Poskytnutý dotační titul nesmí přesáhnout 60% celkových uznatelných nákladů nebo 40 000,- Kč.
Článek 3
Žadatelé o dotaci
1. O dotaci mohou požádat fyzické osoby, které mají zřízen trvalý pobyt na území obce Struhařov.
Občanům, kteří nemají v obci Struhařov trvalý pobyt, se dotace neposkytuje. Příjemce dotace je
povinen po dobu 10 let ode dne, kdy mu Obec poskytne dotaci, splňovat podmínky uvedené v ust.
§ 16 odst.1, zák.č.128/2000 Sb., tj. být občanem obce Struhařov. Příjemce dotace je povinen užívat
nemovitost ke svému trvalému bydlení.
2. Po dobu 10-ti let od vydání Protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce domácí ČOV nebo studny,
užívat tuto čistírnu nebo studnu a svým nákladem ji udržovat v náležitém technickém a
provozuschopném stavu.
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3. Příjemce svým podpisem na této smlouvě uděluje obci Struhařov souhlas se vstupem na pozemek,
na němž je domácí ČOV nebo studna umístěna za účelem kontroly jejího technického stavu.
4. Příjemce dotace nesmí mít vůči obci Struhařov žádné finanční závazky.
5. Příjemce dotace si vyřídí příslušná povolení k vybudování domácí ČOV nebo studny. Dotace se
poskytuje pouze na jednu domácí ČOV, nebo na jednu studnu k jednomu domu. V případě sdružení
více rodinných domů do jedné domácí ČOV nebo studny odpovídá výše poskytnuté dotace součtu
pro jednotlivé rodinné domy.

6. Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na OÚ Struhařov. K žádosti o dotaci bude
přiložena kopie účetních dokladů na akci a doklad umožňující provozování zařízení např.
kolaudační rozhodnutí popř. územní souhlas od příslušného úřadu, protokol o uvedení
ČOV do provozu.
7. V případě schválení dotace bude sepsána smlouva mezi obcí a žadatelem. Dotace bude příjemci
poskytnuta bezhotovostním převodem na účet příjemce.
Článek 4
Závěrečné ustanovení
1. Při zjištění zásadních nedostatků při provozování domácí ČOV nebo studny bude obec požadovat
vrácení dotace v plné výši. O vrácení dotace rozhodne zastupitelstvo obce.
2. Příjemce dotace bude zacházet s pitnou vodou hospodárně tak, aby neohrožoval další zdroje pitné
vody.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 4. 9. 2019.
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