Pravidla č. 1/2019 Města Krásná Hora nad Vltavou, která stanovují
podmínky poskytování účelové dotace z Rozpočtu města Krásná
Hora nad Vltavou za vybudování domovní čistírny odpadních vod

Článek č. 1 Účel pravidel
Účelem těchto pravidel je stanovení podmínek podpory výstavby domovních čistíren odpadních vod,
kterou schválilo Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou na svém zasedání dne 12.8.2019 č.j.
690/2019.
Článek č. 2 Podmínky čerpání dotace
1. Žádat o podporu mohou pouze vlastníci nemovitostí s trvalým pobytem ve městě Krásná Hora
nad Vltavou a v obcích náležících městu.
2. Podporovány budou čistírny odpadních vod k nemovitostem, které se nacházejí v území, kde
se nepočítá se splaškovou kanalizací, tj. v k.ú. Mokřice, Krašovice, Vletice, Plešiště, Tisovnice,
Zhoř nad Vltavou, Švastalova Lhota, Proudkovice a Podmoky. V k.ú. Krásná Hora nad Vltavou
se podpora může vztahovat na odlehlé nemovitosti, jež nelze napojit na kanalizační řad.
3. Nárok na dotaci mají občané, kteří uvedou do provozu svoji domovní čistírnu odpadních vod
po 1.1.2020 (schválení podpory zastupitelstvem města). O účelovou dotaci je možno požádat
maximálně do 24 měsíců od data vydání Souhlasu s provedením ohlášené stavby nebo od data
vydání Stavebního povolení. V případě, že je stavba domovní čistírny odpadních vod
povolována současně se stavbou rodinného domu, je možno o účelovou dotaci požádat
maximálně do 3 let a 6 měsíců od vydání povolení stavby (stavební povolení, souhlas
s provedením ohlášené stavby).
4. Žádost bude podávána na formuláři „Žádost o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města
Krásná Hora nad Vltavou na vybudování domovní čistírny odpadních vod“ včetně
požadovaných dokladů a příloh. Tento formulář je k dispozici na Městském úřadě v Krásné
Hoře nad Vltavou nebo na www.krasna-hora.cz.
5. Žádost je možno podat na městském úřadě po vydání platného stavebního povolení nebo
ohlášení stavby a projektové dokumentace schválené odborem životního prostředí.
6. Po dokončení stavby a jejím uvedení do provozu dojde k doplnění žádosti. Musí být předložen
doklad o kolaudaci (protokol) domácí čistírny odpadních vod nebo jiný doklad, který tento
nahrazuje (Ohlášení dokončení stavby včetně prohlášení stavebníka, že stavba byla provedena
v souladu s jejím povolením a ověřenou projektovou dokumentaci) – bez tohoto dokladu
nebude možné dotaci přidělit.
Doba provozování po obdržení účelové dotace
7. Ten, kdo obdrží výše citovanou dotaci, je povinen domovní čistírnu odpadních vod provozovat
v souladu se zákonnými předpisy (každé 2 roky revize … např. dle vodního zákona č. 254/2000
Sb., Vyhlášky č. 401/2015 a č. 57/2016) po dobu 5 let od podpisu „Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Krásná Hora nad Vltavou za vybudování domovní
čistírny odpadních vod“ (dále jen „Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace“).

Kontrola
8. Žadatel je povinen umožnit kontrolu provozuschopnosti domácí čistírny odpadních vod členům
orgánů města Krásná Hora nad Vltavou před podpisem „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace“ z důvodu kontroly zda je domovní čistírna odpadních vod v provozu a po dobu dalších
5 let od podpisu smlouvy této. Pokud by kontrolní orgán zjistil nenaplnění účelu příspěvku, je
obdarovaný povinen dotaci vrátit.
9. Příjemce dotace se zavazuje, že nepřetržitě po celou dobu udržitelnosti, tj. po období 5 let od
podpisu „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace“, bude v nemovitosti, k níž byla
vybudována podporovaná domovní čistírna odpadních vod, přihlášena k trvalému pobytu
fyzická osoba žádající o dotaci. V případě, že příjemce není schopen výše uvedené podmínky
dodržet, je povinen poměrnou část dotačního příspěvku vrátit.
Článek 3 Rozsah čerpání – výše příspěvku
1. S žadatelem bude sepsána „Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace“. Předpokladem pro
přidělení dotace je provedení fyzické kontroly funkčnosti domovní čistírny odpadních vod,
doložení potřebných dokladů, schválení „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace“
zastupitelstvem města a stvrzena podpisy smluvními stranami.
2. Dotace se poskytuje ve výši 40 000,- Kč a bude vyplacen na základě „Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace“.
3. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Článek 4 Závěrečná ustanovení
Tato pravidla byla schválenou Radou města Krásná Hora nad Vltavou dne 5.8.2019 pod č.j. 11/19 a
jsou platná a účinná od 1.1.2020, zastupitelstvem města schválená dne 12.8.2019 č.j. 690/2019.
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Jiří Urban, starosta města
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……………………………………………………………..
Mgr. Jana Mašková, místostarosta města

