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Pravidla o přidělení programové dotace na výstavbu domácích čistíren odpadních vod 

(dále jen DČOV) 

 

Zastupitelstvo obce stanovuje pravidla o přidělení programové dotace: 

 

1. Příspěvek poskytuje obce Sudice ze svého rozpočtu ve výši 15.000,- Kč, maximálně však 

do výše 50 % doložených nákladů vynaložených na DČOV a na ni připojenou jednu 

nemovitost. 

2. Při společné DČOV pro více nemovitostí náleží příspěvek podle předcházejícího 

odstavce každé z připojených nemovitostí. 

3. Příspěvek je poskytován na základě žádosti o poskytnutí účelové dotace doložené 

doklady: 

 ohláška nebo kolaudační rozhodnutí k DČOV, 

 smlouva s Vodárenskou akciovou společností, a. s. na vypouštění odpadních vod 

a platbu stočného, 

 faktura za dodávku DČOV nebo jiný doklad prokazující náklady vynaložené na 

výstavbu DČOV, 

 (u nemovitostí připojených na společnou DČOV kolaudační rozhodnutí nebo jiný 

doklad k nemovitosti prokazující legalitu jejího připojení na předmětnou DČOV). 

4. Žadatelem může být jen jednotlivá fyzická osoba, manželé, při společné DČOV i více 

osob, které se na výstavbě DČOV podílely a na které je vystaveno stavební povolení 

nebo kolaudační rozhodnutí (dále jen stavebník).  

5. Stavebník a jeho rodinní příslušníci musí mít v době podání žádosti trvalé bydliště v obci 

Sudice, připojená nemovitost musí být obývána osobami s trvalým bydliště v obci 

Sudice. 

6. Stavebník nemá a neměl v minulosti žádné nevyřešené závazky vůči obci Sudice a při 

výstavbě DČOV a připojené nemovitosti respektoval veškerá relevantní ustanovení 

stavebního zákona a jiných platných zákonných norem nebo stanovisek dotčených 

orgánů a osob. 

7. Na příspěvek není právní nárok. 

8. Před poskytnutím příspěvku je vyhotovena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

podepsaná stavebníkem a starostou obce. 

9. Ve veřejnoprávní smlouvě se stavebník zavazuje k vrácení celé dotace, jestliže podmínky 

obsažené ve smlouvě nesplní. 

10. Příspěvek je splatný do 30 dní od podpisu veřejnoprávní smlouvy. 

 

 

V Sudicích dne 17. 6. 2020 

 

Schváleno ZO dne: 17.6.2020, usnesením č. 07/09/2020 
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