Program Obce Dalečín na podporu čištění odpadních vod
v místních částech Hluboké a Veselí (případně Dalečín) pro rok 2022-2024
I. Název programu (dále také „Program“)
Program Obce Dalečín na podporu čištění odpadních vod v místních částech Veselí a Hluboké
(případně pro občany z místní části Dalečín, kteří se nemohou napojit na centrální ČOV) pro rok 2022
-2024.
II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace
Vyhlašovatelem Programu a poskytovatelem dotace je Obec Dalečín, Dalečín 30, IČ: 00294179 (dále
také obec).
III. Úvodní ustanovení
Poskytování dotace formou ex post z Programu se realizuje v souladu s právními normami.
IV. Cíl programu (účelové určení)
Cílem Programu je zlepšení stavu životního prostředí se zaměřením na ochranu vod v místních částech
Hluboké a Veselí, kde se podle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina předpokládá, že
vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány
individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).
V. Vymezení okruhu žadatelů
Tento program je určen pro fyzické osoby, které vlastní budovy v místních částech Veselí a Hluboké
určené k trvalému bydlení, ve kterých byla vybudována a uvedena do provozu domovní čistírna
odpadních vod, s termínem realizace od 1. 6. 2020. Žadatel zároveň musí mít v těchto objektech
přihlášen trvalý pobyt nebo musí prokázat, že v jeho objektu jsou přihlášeny osoby k trvalému pobytu.
Žadatelé o poskytnutí dotace musí mít vyrovnány veškeré finanční a jiné závazky vůči obci. Pokud
žadatel obdrží dotaci z tohoto projektu, musí mít v obci Dalečín či v místních částech Veselí/Hluboké
trvalý pobyt následujících minimálně 10 let. Při nedodržení této podmínky (pokud dojde ke změně
trvalého pobytu) bude dotační titul v celé výši odebrán.
VI. Podmínky pro poskytování dotace
Dotace se poskytuje na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Dalečín. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Dotace se poskytuje na výdaje spojené se stavbou
domovní čistírny odpadních vod a se související nezbytnou projektovou dokumentací. Podmínkou pro
poskytnutí dotace je vybudování domovní ČOV a její uvedení do trvalého provozu v souladu se stavební
a vodohospodářskou legislativou.
Výše dotace z Programu bude 50 000 tisíc Kč na ČOV /na jedno číslo popisné.
Předmětem dotace jsou následující typy ČOV, kterými se pro účely tohoto podprogramu rozumí:
a) balená domovní čistírna (typová nádrž včetně technologie dodaná od certifikovaných výrobců
malých čistíren odpadních vod), splňující kategorie Nařízení vlády číslo 401/2015 Sb. v třídě II. a III.
nebo kategorie PZV dle Nařízení vlády číslo 57/2016 Sb. ČOV musí být vybavena takovým způsobem
distribuce vzduchu, který vylučuje zásah obsluhy pro manuální nastavení množství vzduchu do
jednotlivých komor ČOV.
b) náhrada dosavadního nedostatečného čištění odpadních vod zařízením, které je v souladu s
platnou právní úpravou (např. úprava stávajícího septiku, doplněná o další stupeň čištění, popřípadě o
další stupně čištění jako je, např. zemní filtr, biofiltr, kořenový stupeň čištění).
Stavba musí být v souladu s ČSN 756402 – Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel.
Předmětem dotace není bezodtoká jímka (žumpa) sloužící k akumulaci odpadních vod s následným
vývozem.
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Pokud bude na vybudování ČOV čerpána dotace/finanční dar ještě z jiných zdrojů (kraj, SFŽP, apod.),
nesmí souhrn podpory přesáhnout výši celkových nákladů na realizaci projektu. Za uznatelné náklady
na realizaci jsou považovány výdaje, které byly vynaloženy v souladu s podmínkami vyhlášeného
programu, a to materiálové výdaje spojené s nákupem technologie ČOV (výrobky pro stavby ČOV)
včetně dopravy, výdaje na stavební a zemní práce související s realizací ČOV a výdaje na projektovou
dokumentaci. Veškeré výdaje musí být vynaloženy v přímé souvislosti s vybudováním ČOV.
VII. Podání žádosti o dotaci po zaplacení projektu, před samotnou realizací
Žadatel může vyplnit žádost č. 1 a požádat Obec Dalečín o proplacení projektové dokumentace.
Následně, v druhé fázi (po dokončení vybudování ČOV) může žadatel požádat o proplacení druhé
částky (která nesmí v součtu přesáhnout 50 tis. Kč na jedno číslo popisné, pokud jsou splněny ostatní
podmínky a pokud žadatel doloží faktury ve výši minimálně požadované částky).
1. Žadatel vyplní a doručí žádost o poskytnutí dotace na obecní úřad, přílohou žádosti bude faktura
v minimální výší požadovaných nákladů na projekt.
2. Žádost bude odsouhlasena zastupitelstvem obce.
3. Bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dalečín mezi
žadatelem a obcí.
4. Dotace bude proplacena žadateli.
Žadateli bude proplacena maximálně jedna projektová dokumentace a součet dotace na projekt a
realizaci ČOV na jedno číslo popisné nepřesáhne 50 tis. Kč.
Dotaci lze poskytnout pouze na základě řádně podané žádosti. Za řádně podanou žádost se považuje ve
všech bodech vyplněná žádost:
a) podaná v souladu s vyhlášeným programem a podaná oprávněným žadatelem,
b) podaná písemně ve stanovené lhůtě (žádost je podaná včas, je-li doručena na podatelnu Obecního
úřadu obce Dalečín poslední den lhůty pro podání žádosti),
d) na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 1 tohoto programu a se všemi povinnými přílohami
uvedených v žádosti.
Adresa pro zaslání písemné žádosti nebo pro osobní podání písemné žádosti: Obec Dalečín, Dalečín 30,
592 41 Dalečín.
Lhůta pro podání žádosti: od 1. 7. 2022 do 30. 11. 2024
Pokud bude žádost vykazovat nedostatky, vyzve administrátor programu žadatele k jejich odstranění ve
lhůtě stanovené administrátorem. Žadatel o dotaci z rozpočtu obce zcela odpovídá za pravdivost údajů
uvedených v žádosti.
Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují po dobu 10 let a žadatelům se nevracejí.
VIII. Podání žádosti o dotaci po realizaci domovní ČOV
Žadatel může podat žádost až dle tohoto bodu, anebo podat žádost na projekt dle bodu VII. a poté podat
žádost na zbylou část financí dle bodu VIII.
1. Žadatel vyplní a doručí žádost o poskytnutí dotace na obecní úřad, přílohou žádosti bude doklad
o povolení k užívání stavby a faktura v minimální výší požadovaných nákladů.
2. Žádost bude odsouhlasena zastupitelstvem obce.
3. Bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dalečín mezi
žadatelem a obcí.
4. Dotace bude proplacena žadateli.
Dotaci lze poskytnout pouze na základě řádně podané žádosti. Za řádně podanou žádost se považuje ve
všech bodech vyplněná žádost:
a) podaná v souladu s vyhlášeným programem a podaná oprávněným žadatelem,
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b) podaná písemně ve stanovené lhůtě (žádost je podaná včas, je-li doručena na podatelnu Obecního
úřadu obce Dalečín poslední den lhůty pro podání žádosti),
d) na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 2 tohoto programu a se všemi povinnými přílohami
uvedených v žádosti.
Adresa pro zaslání písemné žádosti nebo pro osobní podání písemné žádosti: Obec Dalečín, Dalečín 30,
592 41 Dalečín.
Lhůta pro podání žádosti: od 1. 7. 2022 do 30. 11. 2024
Pokud bude žádost vykazovat nedostatky, vyzve administrátor programu žadatele k jejich odstranění ve
lhůtě stanovené administrátorem. Žadatel o dotaci z rozpočtu obce zcela odpovídá za pravdivost údajů
uvedených v žádosti.
Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují po dobu 10 let a žadatelům se nevracejí.
VIII. Administrátor programu - kontaktní osoby
Administrátor programu:
Ing. Pavel Kadlec, Ing. Jitka Vondrová
Kontaktní osoby:
Ing. Pavel Kadlec, tel.: 603 487 566, oudalecin@wo.cz
Ing. Jitka Vondrová, tel.: 725 947 837, JitkaSedlerova@seznam.cz (administrativní záležitosti)
IX. Vyhodnocování a rozhodování o žádosti
Administrátor posoudí, zda žádost splnila věcné a formální náležitosti. V případě nesplnění podmínek
pro poskytnutí dotace nebo uvedení nepravdivých údajů bude žádost zamítnuta. Posouzení správnosti
přihlášky proběhne za přítomnosti obou administrátorů programu. Předložené, správně podané
přihlášky, pak budou postoupeny k odsouhlasení na zastupitelstvo obce.
X. Seznam příloh programu
Příloha č. 1 Žádost o poskytnutí dotace – Podpora vybudování malých domovních ČOV - projekt
Příloha č. 2 Žádost o poskytnutí dotace – Podpora vybudování malých domovních ČOV
Příloha č. 3 Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dalečín
XII. Závěrečná ustanovení
Tento program byl schválen usnesením zastupitelstva obce č. 25/2022 ze dne 22. 06. 2022 a vyhlašuje
se (nabývá účinnosti) zveřejněním na úřední desce obce Dalečín způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
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