
Program pro poskytování dotace z rozpočtu města Vyšší Brod 

na výstavbu domovních čistíren odpadních vod 

(dále jen „program“) 

Zastupitelstvo města Vyšší Brod na svém zasedání dne 28.4.2020 rozhodlo č. usnesení 2020. 

13.26.1.vydat v souladu s ustanovením  § 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) a podle ustanovení § 10c zákona č. 250/2000Sb, o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtu, tento program pro poskytování dotace z rozpočtu města Vyšší Brod na výstavbu domovních 

čistíren odpadních vod. 

I. 

Účel 

Účelem tohoto programu je přispět vlastníkům domů na výstavbu domovních čistíren odpadních vod  

(dále jen DČOV). 

II. 

Podmínky čerpání dotace 

Žádat o dotaci může pouze vlastník či spoluvlastník rodinného domu, který slouží k trvalému bydlení.  

Rodinným domem  pro účely tohoto Programu je stavba pro bydlení, ve které více než polovina 

podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a 

užívána (minimálně jedna osoba je zde hlášena k trvalému pobytu po celou dobu od podání žádosti 

do jejího vyřízení).  Za rodinný dům se pro potřeby tohoto Programu nepovažují rodinné domy či jiné 

obdobné budovy, které jsou z poloviny nebo větší částí podlahové plochy užívány v rozporu s účelem 

„trvalého rodinného bydlení“ (hotely, penziony, kanceláře, obchodní prostory apod.) 

Žadatelem může být pouze fyzická osoba, která takový dům má ve výlučném vlastnictví nebo 

spoluvlastnictví. 

Žádost musí obsahovat dle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtu, v platném znění: 

a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci 

b) požadovanou částku 

c) účel, na který žadatel chce dotaci použít, v žádosti uvede konkrétní dům, ke kterému se bude  

DCOV budovat, včetně p.č. pozemků, na kterých je stavby předpokládána 

d) doba, v níž má být dosaženo účelů, žádost musí být podána před realizací stavby DČOV, aby 

bylo možné provést kontrolu ze strany poskytovatele: k žádosti podané po ukončení stavby 

se nepřihlíží, žadatel musí umožnit poskytovateli dotace přístup ke stavbě, aby bylo možné 

provést kontrolu provedení stavby.  

e) odůvodnění žádosti 

f) seznam případných příloha žádosti 



g) den vyhotovení žádosti a podpis žadatele nebo osoby zastupující žadatele, v případě 

zastoupení na základě plné moci a plnou moc. 

Žádost musí být předložena odboru životního prostředí MěÚ Vyšší Brod, do jehož působnosti 

Program náleží. Pracovníci odboru životního prostředí zajišťují kontrolu a potřebnou evidenci. 

Žádosti budou přijímány ve lhůtě pro podání žádosti, tj. od 4.6.2020 do 10.7.2020. Dotace budou 

poskytovány žadatelům do vyčerpání finančních prostředků.  Čerpat dotaci lze až po realizaci 

stavby a po předložení pravomocného rozhodnutí o povolení zkušebního provozu nebo 

pravomocného kolaudačního souhlasu/rozhodnutí a po kontrole stavby DČOV pracovníky odboru 

životního prostředí MěÚ Vyšší Brod a předložení kompletního vyúčtování nákladů na stavbu 

DČOV ze strany žadatele. Kompletní vyúčtování nákladů na stavbu DČOV bude obsahovat veškerý 

souhrn nákladů spojených s realizací DČOV potvrzený žadatelem doložený originály účetních 

dokladů a to včetně dokladů o jejich úhradách. Přičemž zálohová faktura se nepovažuje za 

podklad k závěrečnému vyúčtování dotace. 

Žádost bude podávaná na formuláři „Žádost o dotaci z rozpočtu města Vyšší Brod na výstavbu 

DČOV“. Tento formulář je k dispozici na MěÚ, odboru životního prostředí Vyšší Brod a na 

webových stránkách města Vyšší Brod v kategorii „formuláře“. 

Ke kontrole realizace stavby vyzve žadatel písemně MěÚ Vyšší Brod, odbor životního prostředí po 

obdržení pravomocného rozhodnutí o povolení zkušebního provozu nebo pravomocného 

kolaudačního souhlasu/rozhodnutí, nebo souhlasu s užíváním. K písemné výzvě žadatel doloží 

kopii pravomocného rozhodnutí o povolení zkušebního provozu nebo pravomocného 

kolaudačního souhlasu /rozhodnutí včetně kompletního vyúčtování nákladů na stavbu DČOV. 

III. 

Vyhlášení programu 

Program dle § 10c odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, 

v platném znění je souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory účelů určeného 

poskytovatelem v programu a jeho obsahem je: 

a) účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty: na výstavbu domovních čistíren 

odpadních vod 

b) důvody podpory stanoveného účelu: na výstavbu DČOV žadatelům, kteří jsou vlastníci 

rodinného domu a kde není reálná možnost připojení na veřejnou kanalizaci a chtějí tuto 

situaci řešit výstavbu DČOV za pomoci předmětné dotace 

c) předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu 

stanoveného účelů:  200 tis. v roce 

d) maximální výše dotace: ve výši 50% z vynaložených a doložených nákladů, maximálně 

však 50 tis. Kč na stavbu DČOV 

e) okruh způsobilých žadatelů: žádat o příspěvek může pouze vlastník či spoluvlastníci 

rodinného domu ve správním území Města Vyšší Brod 

f) lhůta pro podání žádostí: od 4.6.2020 do 10.7.2020 

g) kritéria pro hodnocení žádostí: zda výstavba DČOV je potřebná, neboť zde není 

kanalizace, na kterou by se nemovitost mohla připojit: 



 Odbor životního prostředí stanoví pořadí v závislosti na době doručení žádosti 

 Odbor životního prostředí vyhodnotí, zda podaná žádost splňuje formální 

náležitosti, a to: 

 

h)  Žádost byla podána Podmínku splnila 

1. včas – ve lhůtě pro podání ANO / NE 

2. řádně (bezchybně a kompletně vyplněná) ANO / NE 

3. s formálními náležitostmi (podpis oprávněné osoby) ANO / NE 

4. způsobilým žadatelem ANO / NE 

5. a splňuje podmínky pro poskytnutí dotace ANO / NE 

 

Odbor životního prostředí na základě stanoveného pořadí žádostí a dle celkového 

objemu vyčleněných peněžních prostředků předloží návrh na rozhodnutí o poskytnutí 

nebo neposkytnutí dotace radě města k rozhodnutí 

 

i) podmínkou poskytnutí dotace je kompletní dokončení realizace stavby DČOV v termínu 

do 12 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.  

j) na dotaci není právní nárok, lze ji poskytnout na výstavbu DČOV žadatelům na základě 

uzavřené veřejnoprávní smlouvy s městem Vyšší Brod. Výstavbou DČOV se pro účel 

těchto pravidel rozumí výstavba objektu a zařízení sloužících k čistění odpadních vod 

s mechanickým a biologickým, popřípadě dalším stupněm čištění odpadních vod u 

jednotlivých rodinných/bytových domů. Za čistírny odpadních vod se nepovažují zařízení 

pro hrubé přečištění odpadních vod, samostatné septiky bez dalšího filtračního stupně, 

žumpy a jednoduchá zařízení s mechanickou funkcí. 

k) dotace bude vyplacena do 30 pracovních dnů od předložení pravomocného rozhodnutí o 

povolení zkušebního provozu nebo pravomocného kolaudačního souhlasu/rozhodnutí  

na DČOV a doložení vyúčtování na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace. 

l) vzor žádosti (viz. Příloha č. 1 programu), přílohu žádosti tvoří: 

1. souhlas spolumajitelů dotčených nemovitostí 

2. kopie situační mapy se zákresem dotčeného pozemku 

3. fotografie předmětné nemovitosti, kam bude domovní čistírna odpadních vod 

umístěna 

IV. 

Usnesení společná a závěrečná 

1. Tento program nabývá platnosti dnem jeho schválení zastupitelstvem města Vyšší Brod. Po 

schválení ZM bude minimálně pod dobu 90 dnů vyvěšen na úřední dece. 

2. Tento program byl schválen usnesením zastupitelstva č. 2020.13.26.1.ze dne 28.4.2020. 

 

 
Ing. Milan Zálešák       Bc. Jan Straka 
starosta        místostarosta 



Příloha č. 1: Žádost o dotaci z rozpočtu města Vyšší Brod na výstavbu DČOV 


