Obec Mariánské Radčice

Pravidla dotačního programu z rozpočtu obce:

Podpora vybudování neveřejných částí
domovních přípojek splaškové kanalizace
v obci Mariánské Radčice

Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mariánské Radčice podléhá pravidlům stanoveným zákonem č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a pravidlům stanoveným tímto Programem.
Na dotaci z rozpočtu obce Mariánské Radčice není právní nárok. O poskytnutí dotace a výši
dotace rozhoduje zastupitelstvo obce Mariánské Radčice.

Identifikační údaje poskytovatele:
Obec Mariánské Radčice
Sídlo:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Č. účtu:
IČ:
DIČ:
E-mail:
Tel.:
IDDS:

Komenského 4, 435 32 Mariánské Radčice
Jaroslavem Sikorou, starostou obce
Komerční banka, a.s.
3022491/0100
00266078
CZ00266078
mradcice@pons.cz
476 744 342
gcraq2i

(dále jen „ obec“ nebo „poskytovatel“)

Účel, na který se poskytuje dotace:
Obec Mariánské Radčice buduje kompletní systém čištění splaškových odpadních vod sestávající ze
stokové gravitační kanalizační sítě a centrální čistírny odpadních vod. Obec má mimořádný zájem
na tom, aby se ke stokové síti připojilo maximální dosažitelné množství nemovitostí v katastru obce
Mariánské Radčice.
Obec proto poskytuje finanční dotaci na základě tohoto Programu za účelem výstavby přípojek k
veřejné obecní splaškové kanalizaci pro rodinné domy určené k bydlení na území obce Mariánské
Radčice, u kterých je vlastníkem fyzická osoba.
Rodinným domem se rozumí stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, více než polovina
podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, v níž
jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.
Za rodinný dům je pro účely programu považován také bytový dům, v němž jsou nejvýše tři
samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt. Ostatní
stavby určené např. pro rodinnou rekreaci nebo pro krátkodobé ubytování (hotel, penzion apod.) se
pro účely programu za rodinný dům nepovažují, a to ani v případě, že zde má konečný uživatel
(fyzická osoba/žadatel) trvalé bydliště.

Důvod podpory stanoveného účelu:
Důvodem podpory stanoveného účelu dotace je dosažení pozitivního přínosu a zlepšení kvality

životního prostředí na území obce Mariánské Radčice snížením znečišťujících látek z odpadních
vod z komunálních zdrojů.

Celkový finanční objem poskytovaných finančních prostředků, max. výše
podpory, forma podpory:
•

Předpokládaný celkový objem financí vyčleněných na dotační program pro rok 2018 činí
cca 4 miliony Kč.

•

O maximální výši dotace v jednotlivém případě rozhoduje poskytovatel s přihlédnutím k
hodnocení žádosti a ke skutečně vynaloženým nákladům při realizaci přípojky.
Maximální výše dotace je stanovena rozpočtem stavebních prací a dodávek včetně DPH,
který vychází ze schválené projektové dokumentace soukromé přípojky. Tato částka může
být překročena pouze v ojedinělých a řádně zdůvodněných případech na základě skutečného
provedení přípojky.

•

Dotace činí 100% z celkových způsobilých výdajů projektu.

•

Jedná se o účelovou dotaci.

Okruh způsobilých žadatelů:
O podporu mohou žádat fyzické osoby, které jsou vlastníkem nemovitosti připojované v souladu s
platnou projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem ke stokové síti splaškové kanalizace
obce Mariánské Radčice na území obce Mariánské Radčice, k.ú. Mariánské Radčice.
Příjemcem dotace nemůže být subjekt, jehož nemovitosti slouží k ekonomické činnosti a jehož
podpora by naplňovala definiční znaky „veřejné podpory“.

Způsobilé a nezpůsobilé výdaje projektu:
Dotace je poskytována na zřízení neveřejné části domovní přípojky ke splaškové kanalizaci k
stávajícímu domu či při nové výstavbě domu. Způsobilými výdaji jsou výdaje spojené s realizací
projektu dle platné projektové dokumentace, případně skutečného provedení samotné kanalizační
přípojky.
Předmětem dotace není likvidace stávajících jímek (žumpy, septiky, nádrže pro domovní ČOV).
Dále předmětem dotace nejsou ani stavební úpravy stávajících rozvodů odpadu uvnitř nemovitosti a
případné úpravy dešťových svodů tak, aby byla dešťová voda oddělena od vody odpadní.
Projektová dokumentace není způsobilý výdaj. Případné výdaje na dodatečné práce související s
realizací projektu, které žadatel neuvede ve své žádosti o dotaci, budou poskytovatelem považovány
za nezpůsobilé.
Datum způsobilosti výdajů začíná dnem 15.12.2017

Příjemce nesmí na realizaci projektu čerpat dotaci z žádného jiného dotačního programu.

Lhůta pro podání žádosti:
•

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci je stanovena od 19. 3. 2018 do 31. 10. 2018.

Žádost se podává vždy na předepsaném formuláři. Formulář žádosti je k dispozici na webových
stránkách obce nebo na obecním úřadě. Žádost, která nebude předložena na stanoveném formuláři,
nebude poskytovatelem přijata k hodnocení a bude žadateli vrácena.
Žádosti budou předkládány průběžně po dobu trvání výzvy na Obecním úřadě Mariánské
Radčice.
Žádost bude doručena Poštou nebo osobně na adresu:
Obec Mariánské Radčice, Komenského 4, 435 32 Mariánské Radčice,
úřední hodiny: Po, St: 8,00 – 12,00 hod a 13,00 – 17,00 hod, ostatní dny po domluvě.
Obec provede záznam o přijetí žádosti písemnou formou a vystaví potvrzení, na kterém bude
uvedeno jméno žadatele, název projektu, datum a čas převzetí. Žadatel obdrží jedno vyhotovení
potvrzení podepsané pověřeným pracovníkem.
Žádost žadatel předkládá v jednom vyhotovení.

Seznam povinných příloh k žádosti:
1/ Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu: kopie aktuálního výpisu z katastru
nemovitostí včetně katastrální mapy v daném roce, toto lze nahradit výtiskem z internetové
evidence katastru nemovitostí.
2/ Doklad o možnosti provádět stavbu (územní rozhodnutí s vyznačením právní moci, územní
souhlas), resp. jeho kopie.
3/ Projektová dokumentace stavby v rozsahu souhrnná technická zpráva nebo technická zpráva a
situace stavby s vyznačením technické infrastruktury, na kterou je požadována podpora. Pokud byla
projektová dokumentace vypracována na základě plné moci udělené obci Mariánské Radčice, není
tato příloha podmínkou.
4/ Písemný souhlas spoluvlastníků rodinného domu – v případě zplnomocnění ostatních vlastníků
rodinného domu, originál (vzor na webových stránkách obce Mariánské Radčice).
5/ Doklad o zřízení bankovního účtu: kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu nebo originál
potvrzení banky. V případě požadavku úhrady nákladů přímo na účet realizační firmě je třeba dodat
souhlasné prohlášení příjemce dotace s úhradou nákladů přímo na účet realizační firmy.
6/ Daňový doklad úhrady skutečných uznatelných nákladů za realizaci stavby. V případě, že jsou
náklady příjemcem dotace již uhrazeny, bude daňový doklad doložen výpisem z účtu či příjmovým
dokladem, který tuto úhradu potvrdí. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti
stanovené zákonem.
7/ Čestné prohlášení o vyrovnání veškerých finančních závazků k rozpočtu Obce Mariánské

Radčice (tzv. bezdlužnosti), originál.
Případně další přílohy vyžádané poskytovatelem dotace.

Posuzování žádostí:
1/ Formální náležitosti:
Po přijetí žádostí bude provedena kontrola formálních náležitostí, při které se zjišťuje, zda:
• žádost byla doručena na určené místo,
• žádost byla podána v předepsané podobě,
• tištěná žádost je podepsána žadatelem (v případě více vlastníků může být doložena plnou mocí),
• jsou v žádosti vyplněny všechny předepsané a požadované údaje,
• jsou k žádosti přiloženy všechny povinné relevantní přílohy dle výzvy v požadované formě,
• povinné přílohy obsahově splňují příslušné náležitosti.
V případě formálních nedostatků bude žadatel vyzván k doplnění chybějících podkladů nebo k
opravě údajů. Lhůta pro doplnění je 10 pracovních dnů. Po tuto dobu bude hodnocení projektu
zastaveno.
V případě, že ani po vypršení stanovené lhůty na doplnění nesplňuje žádost všechny formální
náležitosti, je projekt vyřazen z dalšího procesu hodnocení. O vyřazení informuje žadatele písemně
poskytovatel.
2/ Rozhodnutí o poskytnutí dotace:
V případě, že žádost o dotaci včetně příloh bude splňovat všechny formální náležitosti, o poskytnutí
dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace rozhodne Zastupitelstvo Obce
Mariánské Radčice dle zákona o obcích.

Lhůta pro rozhodnutí o poskytnutí dotace:
•

Lhůta pro rozhodnutí o podané žádosti je do 15 dnů od konce lhůty pro podání žádosti.

•

Žadatelé budou o (ne)poskytnutí dotace vyrozuměni písemným sdělením ve smyslu zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo
zveřejnit informace o (ne)poskytnutí dotace na úřední desce Obce Mariánské Radčice.

Podmínky poskytnutí dotace:
•
•

Pokud není stanoveno jinak, musí příjemce použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 10.
2018.
Dotace se poskytuje na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a
příjemcem.

•

•
•

•

Při neoprávněném použití nebo zadržení finančních prostředků (ve smyslu zákona č.
250/2000 Sb.) je povinen příjemce dotace vrátit neoprávněně čerpané prostředky do 30 dnů
od výzvy obce Mariánské Radčice a zároveň uhradit penále ve výši 1 promile denně z
neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků do dne připsání na účet obce Mariánské
Radčice.
Dotace nebude poskytnuta příjemci, který má vůči obci nesplacené závazky po datu
splatnosti nebo je s obcí v soudním sporu.
Obec Mariánské Radčice je oprávněna v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
provádět veřejnosprávní kontrolu. V této souvislosti je příjemce dotace povinen umožnit
příslušným orgánům poskytovatele přístup na stavbou dotčené pozemky a poskytnout
veškerou potřebnou součinnost.
Dotace se poskytuje výhradně po dokončení soukromé části přípojky na základě
potvrzeného protokolu o převzetí ukončeného díla pověřenou osobou obce či zástupce
SČVK. Platba proběhne bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce dotace či na
bankovní účet realizační firmy (pokud bude doloženo souhlasným prohlášením příjemce
dotace).

Závěrečná ustanovení:
•
•

•

•

•
•

Tento Program lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze rozhodnutím zastupitelstva obce
Mariánské Radčice.
Práva a povinnosti neupravené tímto Programem se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, popř. zákona č.250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Příjemce dotace se zavazuje k tomu, že zabezpečí, aby přípojka splaškové kanalizace byla
řádně provozována nejméně po dobu udržitelnosti projektu splašková kanalizace a ČOV v
obci Mariánské Radčice.
Případný převod nemovitosti na jiného vlastníka v průběhu plnění díla je příjemce povinnen
oznámit neprodleně poskytovateli. Nový vlastník nemovitosti musí splňovat veškeré
podmínky pro přidělení dotace jako původní příjemce.
Tento Program schválilo zastupitelstvo obce Mariánské Radčice na svém zasedání dne
14.2.2018.
Nedílnou součástí tohoto Programu je Vzor Žádosti o poskytnutí dotace.

Mariánské Radčice dne 14. 2. 2018

…………………………………………………….
Jaroslav Sikora, starosta obce

Přílohy:
1. Příloha č. 1 - Vzor žádosti o poskytnutí dotace
2. Příloha č. 2 - Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
3. Příloha č. 3 - Vzor souhlasu spoluvlastníků rodinného domu
4. Příloha č. 4 - Vzor čestného prohlášení o bezdlužnosti
5. Příloha č. 5 - Vzor souhlasného prohlášení příjemce dotace s úhradou nákladů přímo na
účet realizační firmy

