
PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DLAŽOV NA ROK 2021 NA 

PODPORU VÝSTAVBY DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD V MÍSTNÍCH ČÁSTECH  

DLAŽOV, BUKOVÁ, MILETICE, NOVÁ VÍSKA, SOUSTOV A VRÁŽ 

 

NÁZEV PROGRAMU Dotace na zřízení domovní čistírny odpadních 
vod v místních částech – Dlažov, Buková, 
Miletice, Nová Víska, Soustov a Vráž  

ÚČEL POUŽITÍ DOTACE Pořízení projektové dokumentace a domovní 
čistírny odpadních vod, kde nelze vybudovat 
centrální splaškovou kanalizaci 

DŮVOD PODPORY STANOVENÉHO ÚČELU Podpořit řádné nakládání s odpadními vodami ve 
jmenovaných místních částech obce Dlažov 

CELKOVÝ OBJEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 
VYČLENĚNÝCH Z ROZPOČTU OBCE NA PODPORU 
STANOVENÉHO ÚČELU 

 
2.000.000,-Kč 

MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE NA JEDNO ČÍSLO 
POPISNÉ 

Max. 50.000,- Kč, současně 75% vynaložených 
nákladů 

OKRUH ZPŮSOBILÝCH ŽADATELŮ Vlastník nemovitosti, sloužící k bydlení a rekreaci 
(rodinný dům), v k.ú. Dlažov, Buková, Miletice u 
Dlažova, Soustov a Vráž. Pokud se jedná o 
spoluvlastnictví nemovitosti, jeden z vlastníků 
vystupuje jako žadatel, ostatní spoluvlastníci 
podají písemný souhlas se stavbou a žádostí o 
dotaci, který bude součástí žádosti o dotaci 

LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ Od 15. 6. 2021 do 31. 10. 2021 
LHŮTA PRO ROZHODNUTÍ O ŽÁDOSTI Nejpozději do 90 dnů od podání žádosti 
KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI  Vlastnictví nemovitosti, ke které se 

DČOV vztahuje 
 Dotace bude poskytnuta všem 

způsobilým žadatelům, kteří podají 
úplnou žádost o poskytnutí dotace 
včetně příloh č.1., 2. a 3., a jejichž žádost 
bude schválena Zastupitelstvem obce 
Dlažov, a se kterými dojde k uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace (VPS) 

 Žadatel nemá vůči obci Dlažov žádné 
závazky po splatnosti 

PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE  Na poskytnutí dotace není právní nárok 
 Dotace bude poskytována  v české 

měně, bezhotovostním převodem 
 Na každé číslo popisné, nebo evidenční 

lze vyplatit pouze jednu dotaci 
 Po podpisu VPS bude vyplacena celá 

výše dotace 
 Uznatelné náklady: náklady související 

s projektovou přípravou stavby a 
realizací stavební a technologické části 



stavby v rozsahu od obvodové stěny 
připojovaného objektu k vyústění 
přípojného potrubí do DČOV, včetně 
samotného pořízení DČOV 

PODMÍNKY PRO PŘÍJEMCE DOTACE  Příjemce dotace je povinen ve lhůtě 24 
měsíců ode dne poskytnutí dotace 
(podpis VPS) předložit poskytovateli 
vyúčtování dotace (příloha č.3), spolu 
s fakturami a doklady o úhradě za práce 
související s pořízením DČOV a 
kolaudační souhlas příslušného 
správního orgánu, nebo jiné rozhodnutí 
příslušného správního orgánu o uvedení 
DČOV do provozu 

 V případě DČOV již provozované  
(ne starší než 5 let od platného 
kolaudačního souhlasu v době podání 
žádosti) je příjemce dotace povinen ve 
lhůtě 6 měsíců doložit kolaudační 
souhlas příslušného správního orgánu 
nebo jiné rozhodnutí příslušného 
správního orgánu o uvedení DČOV do 
provozu, potvrzení o provedení  a 
vyhodnocení odběru vzorku 
vypouštěných odpadních vod z příslušné 
DČOV autorizovanou osobou, kopie 
faktur nebo doklady o úhradě za práce 
související s pořízením DČOV 

 Doba udržitelnosti projektu je stanovena 
na 5 let ode dne poskytnutí dotace 

 Příjemce dotace umožní kdykoli, a to i 
opakovaně v průběhu doby udržitelnosti 
projektu, provést vlastní odběr vzorků 
vypouštěných odpadních vod a kontrolu 
technického stavu DČOV 

POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ DOTACE  Žadatel předloží žádost o dotaci = 
příloha č.1 

 Po schválení přiznané dotace bude 
žadatel vyzván k podpisu VPS a současně 
předloží žádost o platbu dotace = 
příloha č.2 

 Do 24 měsíců od podpisu VPS předloží 
příjemce dotace vyúčtování poskytnuté 
dotace = příloha č.3 

PŘÍLOHY Příloha č.1 – Žádost o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce Dlažov 
Příloha č.2 -  Žádost o platbu dotace 
Příloha č.3 – Závěrečné vyúčtování dotace 

DATUM A ČÍSLO USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE DLAŽOV, KTERÝM BYLO VYHLÁŠENÍ 
DOTAČNÍHO PROGRAMU SCHVÁLENO 

 
11. 6. 2021, usnesení č.    /21 



 

Informace o dotačním programu – na úřední desce obce Dlažov.  

Podmínky a přílohy dotačního programu jsou také zveřejněny na úřední desce (elektronické ) obce 

Dlažov. 

Vyvěšeno: 14. 6. 2021 

Sejmuto: 

         Václav Černý 

                 Starosta obce Dlažov 


