
Směrnice č. 1/2019  

pro poskytování finančního příspěvku na domovní čistírny odpadních 

vod (dále též DČOV) v obci Jestřebí, místní části Pavlovice 

 

I. Úvodní ustanovení 

Tato směrnice upravuje způsob poskytování finančních příspěvků (dotací) 

v samostatné působnosti obce a z rozpočtu obce Jestřebí fyzickým osobám, které 

v místní části Pavlovice vybudují DČOV a splňují dále uvedené podmínky. 

 

II. Poskytovatel příspěvku 

1. Poskytovatelem příspěvku je obec Jestřebí se sídlem Jestřebí 142, 471 61 Jestřebí, 

IČ 260 878. 

2. Zdrojem pro poskytování příspěvku jsou finanční prostředky obce. Podmínkou pro 

poskytnutí je vyčlenění částky v rozpočtu obce na příslušný kalendářní rok. Po 

vyčerpání této částky se vyřízení žádosti posouvá na další kalendářní rok, nebo 

může být rozpočtovaná částka zastupitelstvem obce navýšena. 

3. Žádosti jsou vyřizovány chronologicky podle dne podání žádosti 

4. O poskytnutí příspěvku rozhoduje zastupitelstvo obce. 

5. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok 

 

III. Účel a podmínky příspěvku 

1. Finanční příspěvek je poskytován na vybudování DČOV, které splňují všechny 

požadavky vyplývající ze závazných právních předpisů, zejména ze zákona č. 

254/2001 Sb. (o vodách) a které vyžaduje povolení k nakládání s vodami a 

stavební povolení, nebo je možné je realizovat na základě ohlášení příslušnému 

stavebnímu orgánu. DČOV musí mít odpovídající certifikaci. 

2. Finanční příspěvek není poskytován na DČOV vybudované pro nelegální (černé) 

stavby, nebo stavby které neslouží k bydlení. 

3. Finanční příspěvek se poskytuje na DČOV vybudované, schválené příslušnými 

orgány a uvedené do provozu od 1.1.2015 do 30.11.2022. 

4. Žádost o poskytnutí příspěvku musí být doručena na OÚ Jestřebí do 31.12.2022. 

U žádostí doručených po 31.12.2022 nebude finanční příspěvek podle této 

směrnice poskytnut. 

5. Finanční příspěvek je možné poskytnout jen jednou pro jednu nemovitost k 

bydlení – stavbu. 

6. Příspěvek se poskytuje na projektovou přípravu stavby a realizaci stavební a 

technologické části stavby v rozsahu od obvodové stěny připojovaného domu 

k vyústění přípojného potrubí z DČOV. 

7. Jakékoliv další náklady nejsou uznatelné pro přiznání příspěvku. Posouzení 

uznatelnosti nákladů je výhradní kompetencí poskytovatele dotace. 

 



 

IV. Příjemce příspěvku 

1. Příspěvek se poskytuje pouze fyzickým osobám, občanům obce Jestřebí, kteří mají 

trvalý pobyt v místní části Pavlovice, katastrální území Pavlovice u Jestřebí, a je 

poskytován pouze na dům ve kterém mají nahlášený trvalý pobyt. 

2. V době podání žádosti musí mít občan trvalý pobyt v místní části Pavlovice po 

dobu minimálně 24 měsíců. Občanům, kteří nemají v místní části Pavlovice trvalý 

pobyt, nebo ho nemají alespoň 24 měsíců, se příspěvek neposkytuje. 

3. Příjemce příspěvku nesmí mít vůči obci Jestřebí žádné finanční závazky po lhůtě 

splatnosti. 

4. Příjemcem příspěvku musí být fyzická osoba zletilá, způsobilá k právnímu jednání, 

která vlastní zcela, nebo zčásti nemovitost pro bydlení v katastrálním území 

Pavlovice u Jestřebí. 

 

V. Výše příspěvku 

1. Příspěvek činí maximálně 50% z celkových uznatelných nákladů na vybudování 

DČOV. Na každou fyzickou osobu hlášenou v předmětné nemovitosti k trvalému 

pobytu po dobu minimálně 24 měsíců činí příspěvek maximálně 20.000,- Kč. 

Celková výše příspěvku na jednu nemovitost, stavbu určenou k bydlení činí 

60.000,-Kč. 

2. Příspěvek se poskytuje pouze v národní měně – CZK a to výhradně bezhotovostním 

převodem na účet žadatele o příspěvek. 

3. Výše příspěvku je konečná,  na údržbu a provozní náklady se příspěvek 

neposkytuje. 

4. Příspěvek se poskytuje pouze na jednu DČOV k jednomu domu. 

5. V případě sdružení více rodinných domů do jedné DČOV odpovídá výše 

poskytnutého příspěvku součtu pro jednotlivé rodinné domy. 

 

VI. Postup při poskytování příspěvku 

1. Žádost o finanční příspěvek se podává na OÚ Jestřebí, Jestřebí 142, 471 61 na 

určeném formuláři (příloha č. 1 této směrnice) po dokončení stavby DČOV a jejím 

uvedení do provozu. 

2. Přílohou žádosti musí být doklady (např. faktury), které budou jednoznačně 

prokazovat výši nákladů na vybudování DČOV v Kč a dále doklady o uhrazení 

nákladů (např. výpis z účtu). 

3. Pokud bude zjištěna snaha o neoprávněné a úmyslné navýšení příspěvku, může 

zastupitelstvo obce zamítnout poskytnutí celého příspěvku 

4. K nákladům na které nebudou předloženy doklady se nepřihlíží. 

5. Příspěvek bude poskytnut po dokončení DČOV a předložení kopie rozhodnutí o 

povolení užívání DČOV příslušným orgánem. 

 

 

 



VII. Kontrola čerpání příspěvku 

1. Doba udržitelnosti DČOV je stanovena na 8 let ode dne poskytnutí dotace. Po tuto 

dobu musí DČOV splňovat funkční a provozní podmínky v souladu s platnou 

legislativou. 

2. V případě převodu nemovitosti na jiného vlastníka (spoluvlastníka) v průběhu 

doby udržitelnosti budou povinnosti původního vlastníka přecházet na nového 

vlastníka spolu s převodem vlastnických práv k nemovitosti. Odpovědnost za 

dodržení této podmínky leží na příjemci dotace. 

3. Příjemce příspěvku je povinen po dobu udržitelnosti provozovat DČOV v souladu 

s platnými předpisy. 

4. Příjemce příspěvku je povinen kdykoliv po dobu udržitelnosti umožnit 

poskytovateli dotace kontrolu technického stavu DČOV a umožnit odebrat vzorky 

vypouštěných odpadních vod. 

5. Při zjištění nedostatků při provozování DČOV může obec požadovat vrácení 

celého nebo části finančního příspěvku na DČOV. 

 

VIII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato směrnice ruší „Směrnici pro poskytování finančního příspěvku na čističky 

odpadních vod v obci Jestřebí, místní část Pavlovice“ schválenou zastupitelstvem 

obce 13.11.2012, usnesení č. 22.  

2. Tato směrnice byla schválena usnesením zastupitelstva obce č.  4/2019 ze dne 

26.2.2019 

3. Směrnice nabývá platnosti a účinnosti dne 26.2.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Karel Schreiner                                                       Milan Martínek 

starosta obce Jestřebí                                                   místostarosta obce Jestřebí 

 


