Město Klášterec nad Ohří
na základě usnesení Zastupitelstva města Klášterce nad Ohří č. 522/19/2017
ze dne 23. 2. 2017 vyhlašuje

Dotační program
„Dotace na řešení odkanalizování objektů určených k trvalému bydlení“
Program se řídí „Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Klášterce nad Ohří“
(dále jen „Zásady“), schválenými usnesením Zastupitelstva města Klášterce nad Ohří
č. 443/16/2016 ze dne 22. 9. 2016.

Zařazení dotačního programu
Čl. I odstavec 2 písm. e) Zásad.

Účel podpory
Účelem je podpořit zlepšení stavu životního prostředí, a to podporou řešení odkanalizování
objektů na území města Klášterce nad Ohří v případech, kdy vlastník nemá možnost
standardního připojení na splaškovou kanalizaci a bude odkanalizování řešit jedním
z následujících způsobů:
 čistírnou odpadních vod (dále jen ČOV),
 přečerpávací stanicí splašků s napojením na kanalizační řád,
 nepropustnou jímkou – žumpou.

Forma dotace
Dotace bude poskytnuta na základě veřejnoprávní smlouvy na úhradu neinvestičních
nákladů.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu
města
100.000 Kč ročně

Výše dotace
Dotace může činit až 60 % pořizovacích nákladů, maximálně však 50 000 Kč.
Dotaci lze poskytnout pouze na ČOV, přečerpávací stanici splašků nebo nepropustnou jímku
– žumpu, které byly dokončeny po termínu vyhlášení dotačního programu.
Uznatelnými náklady jsou:
náklady spojené s přípravou, projektem a inženýrskou činností za účelem vydání povolení
stavby a náklady spojené s realizací stavby za podmínky, že vyhovují zásadám efektivnosti,
účelnosti a hospodárnosti a vznikly v přímé souvislosti s prováděním projektu.

Okruh způsobilých žadatelů
Fyzická osoba, která má trvalé bydliště na území města Klášterce nad Ohří.

Lhůta pro podání žádosti
Žadatelé mohou podávat žádosti průběžně od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2022 (rozhodující je
datum razítka pošty nebo podatelny městského úřadu).

Stanovení konzultačního místa na městském úřadu
Městský úřad Klášterce nad Ohří, Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
Odbor výstavby a rozvoje města
kontaktní osoba: Vlastimil Dokoupil, e-mail: dokoupil@muklasterec.cz, telefon:474 359 635

Kritéria pro hodnocení žádosti
Úplnost a kvalita všech podkladů.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
Žadatelé o dotaci budou informování o výsledku do dvou měsíců od podání žádosti,
v případě odstraňování formálních nedostatků žádosti do dvou měsíců od odstranění těchto
nedostatků.

Podmínky pro poskytnutí dotace
Žadatelé podají svoje žádosti o dotaci na předepsaném formuláři (viz. příloha) v jednom
vyhotovení a sešité. Bude-li žádost vyplněna ručně, musí být použito hůlkové písmo.
Nečitelná žádost bude vyřazena z hodnocení.
Písemnou formu žádosti v jednom podepsaném originále spolu s předepsanými přílohami lze
zaslat poštou nebo podat osobně na podatelně Městského úřadu Klášterce nad Ohří
v zalepené obálce označené:
1) NEOTVÍRAT - „Dotace na řešení odkanalizování objektů určených k trvalému
bydlení“
2) Plným názvem žadatele o dotaci a jeho adresou (sídlem)
Adresa doručení:
Městský úřad Klášterce nad Ohří
Nám. Dr. E. Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří
Žádosti se nevracejí.
Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Podáním žádosti o dotaci žadatel vyjadřuje souhlas s provedením místního šetření v dotčené
nemovitosti žadatele.
Dotace se vyplácejí převodem na účet žadatele.

Povinné přílohy
Žádost musí obsahovat:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci,
celkové náklady projektu a požadovanou částku dotace,
účel, na který žadatel chce dotaci použít,
termín, kdy byl účel realizován,
odůvodnění žádosti,
seznam příloh žádosti,
den vyhotovení žádosti a podpis žadatele o dotaci, v případě zastoupení žadatele na
základě plné moci i plnou moc.

Nedílnou součástí žádosti o dotaci jsou přílohy:
a) doklad o vlastnictví nemovitosti (ne starší 1 měsíce)
b) kolaudační souhlas nebo autorizovanou firmou vyhotovený doklad o uvedení ČOV,
přečerpávací stanice splašků nebo nepropustné jímky – žumpy do provozu,
c) vodoprávní povolení s vyznačeným nabytím právní moci,
d) doklady související s realizací (pořizovací náklady) vč. dokladů o jejich úhradě
(formou soupisu všech souvisejících dokladů s uvedením výše částky a účelu platby),
e) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii,
f) čestné prohlášení o skutečnosti, že
 vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo,
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční
návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující,
 nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
 na jeho majetek nebyla nařízena exekuce,
 žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata
souvisí s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo
trestný čin proti majetku,
 u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a
zdravotních pojišťoven nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě
splatnosti,
 žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči Městu a organizacím, jejichž
zakladatelem, popř. zřizovatelem, je město Klášterec nad Ohří,
a to v originále.
Žádost o dotaci včetně vzoru čestného prohlášení se nachází na webových stránkách města:
http://www.klasterec.cz/mesto/dotace

Termín vyúčtování
Dotace je poskytována ex-post.

