Směrnice pro poskytovánífinančního příspěvku na čističky odpadních vod (dále jen ČOV)
v obci Jestřebí, místní části Pavlovice

I.
Úvodní ustanovení
1. Tato směrnice upravuje způsob poskytování finančních příspěvků v samostatné
působnosti obce a z rozpočtu obce Jestřebí fyzickým osobám, které v místní části Pavlovice
vybudují u rodinného domu domácí ČOV.
2. ČOV musí splňovat technické parametry, normy a další požadavky stanovené příslušným
úřadem.
3. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok
II.
Poskytovatel příspěvku
1. Poskytovatelem příspěvku je obec Jestřebí.
2. O poskytnutí příspěvku rozhoduje zastupitelstvo obce.
3. Zdrojem pro poskytování příspěvku jsou finanční prostředky obce. Podmínkou pro
poskytnutí je stanovení částky v rozpočtu obce na příslušný kalendářní rok. Po vyčerpání
této částky se vyřízení žádosti posouvá na další kalendářní rok.
4. Žádosti jsou vyřizování chronologicky podle dne podání žádosti
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III.
Příjemce příspěvku
Příspěvek se poskytuje pouze občanům obce Jestřebí, kteří mají trvalý pobyt v místní části
Pavlovice, a je poskytován pouze na dům ve kterém mají nahlášený trvalý pobyt.
V době podání žádosti musí mít občantrvalý pobyt v místní části Pavlovice po dobu
minimálně 36měsíců.
Občanům, kteří nemají v místní části Pavlovice trvalý pobyt, nebo ho nemají alespoň
36měsíců, se příspěvek neposkytuje.
Příjemce příspěvku nesmí mít vůči obci Jestřebí žádné finanční závazky.
Příjemce příspěvku si vyřídí příslušná povolení k vybudování ČOV.
IV.
Výše příspěvku
Příspěvek činí 50% z celkových nákladů na vybudování ČOV, maximálně však 60.000,-Kč.
Příspěvek se poskytuje pouze v národní měně – CZK
Obec Jestřebí zajistí na své náklady hydrogeologický průzkum v dané lokalitě.
Výše příspěvku je konečná, údržbu a provozní náklady hradí provozovatel ČOV.
Příspěvek se poskytuje pouze na jednu ČOV k jednomu domu.
V případě sdružení více rodinných domů do jedné ČOV odpovídá výše poskytnutého
příspěvku součtu pro jednotlivé rodinné domy.

V.
Postup při poskytování příspěvku
1. Příspěvek se poskytuje na základě písemné žádosti občana obce doručené na Obecní úřad
Jestřebí.
2. Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na OÚ Jestřebí.
3. Přílohou žádosti musí být doklady (např. faktura), které budou jednoznačně prokazovat
výši nákladů na vybudování ČOV v Kč a dále doklad o uhrazení nákladů (faktury)

4. Pokud bude zjištěna snaha o neoprávněné a úmyslné navýšení příspěvku, může
zastupitelstvo obce zamítnout poskytnutí celého příspěvku
5. K nákladům na které nebudou předloženy doklady se nepřihlíží.
6. O schválení (neschválení) žádosti o příspěvek rozhodne zastupitelstvo obce.
7. V případě schválení příspěvku bude sepsána smlouva mezi obcí Jestřebí a žadatelem o
finanční příspěvek.
8. Příspěvek bude poskytnut po dokončení ČOV a předložení kopie rozhodnutí o povolení
užívání stavby příslušným orgánem.
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VI.
Kontrola čerpání příspěvku
Provozování ČOV bude příjemce příspěvku dokládat kopií dokladu předkládaných
příslušnému úřadu.
Příjemce příspěvku umožní na požádání obce kontrolu provozu ČOV na místě.
Při zjištění zásadních nedostatků při provozování ČOV bude obec požadovat vrácení
příspěvku.
O vrácení příspěvku, nebo jeho části, rozhodne zastupitelstvo obce.
VII.
Další podmínky čerpání dotace
Příjemce dotace musí s obcí Jestřebí uzavřít smlouvu, ve které se zaváže udržovat
kanalizační zařízení v provozu minimálně 5 let. Pokud bude kanalizační zařízení v provozu
kratší dobu, musí příjemce adekvátní část příspěvku vrátit.
Ke každému rodinnému domu může být příspěvek čerpán pouze jednou.
Finanční příspěvek může být poskytnut na ČOV vybudované do 31. 12. 2018.
Finanční příspěvek se neposkytuje na ČOV vybudované před nabytím účinnosti této
směrnice

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Směrnice byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 22 ze dne 13. 11. 2012
2. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 1. 2013
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