OBEC VELKÁ POLOM

Podmínky dotačního programu „Územní souhlas nebo územní
rozhodnutí k domovní kanalizační přípojce v obci Velká Polom rok 2019 - 2021“
článek I.
Název programu
Územní souhlas nebo územní rozhodnutí k domovní kanalizační přípojce v obci Velká Polom
– rok 2019 - 2021.
článek II.
Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace
Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Obec Velká Polom, Opavská 58, 747
64 Velká Polom, IČO 003 00 829, zastoupená starostkou obce.
článek III.
Účel a cíl poskytnutí dotace
1. Účelem poskytování dotací z tohoto dotačního programu je spolufinancování uznatelných
nákladů prokazatelně souvisejících s činnostmi, službami a dodávkami k vydání územního
souhlasu nebo územního rozhodnutí k domovní kanalizační přípojce k nemovitosti v obci
Velká Polom v průběhu roku 2019, 2020 a 2021.
2. Cílem podpory stanoveného účelu poskytování dotací je umožnit napojení nemovitostí
domovní kanalizační přípojkou na veřejnou kanalizaci v rámci stavby „Řešení odvodu a
čištění odpadních vod v obci Velká Polom“.
článek IV.
Vymezení okruhu příjemců dotace
1. Příjemci dotace mohou být fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelé a právnické osoby
vlastnící v obci Velká Polom nemovitost, kterou je možné připojit domovní kanalizační
přípojkou na veřejnou kanalizaci vybudovanou v rámci stavby „Řešení odvodu a čištění
odpadních vod v obci Velká Polom“.
2. Příjemci dotace mohou být nájemci nemovitostí v obci Velká Polom, které je možné
připojit domovní kanalizační přípojkou na veřejnou kanalizaci vybudovanou v rámci
stavby „Řešení odvodu a čištění odpadních vod v obci Velká Polom“.
článek V.
Lokalizace programu
Příjemci dotace musí projekt realizovat na území obce Velká Polom.
článek VI.
Podmínky pro poskytování dotací
1. Minimální výše dotace činí 250 Kč.
2. Maximální výše dotace činí 50 % uznatelných nákladů realizovaného projektu, max. však
3.000 Kč.
3. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v konečné tj. celkové nákladové položce
zaokrouhlena na celé stokoruny dolů.
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4. Při nesplnění podmínky uvedené v odstavci 3. tohoto článku budou projekty doporučeny
ke schválení radě obce s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení celkové
nákladové položky projektu na celé stokoruny směrem dolů.
5. Je-li žadatelem dotace nájemce nemovitosti v obci Velká Polom, je povinen k žádosti o
dotaci doložit nájemní smlouvu k nemovitosti doplněnou plnou mocí k realizaci
vybudování nebo stavebním úpravám připojení domovní kanalizační přípojky pronajímané
nemovitosti na veřejnou kanalizaci.

1.

2.

3.
4.

článek VII.
Uznatelné náklady projektu
Uznatelným nákladem projektu, tedy nákladem, který lze v rámci realizace projektu
spolufinancovat z dotace poskytovatele, je náklad, který splňuje všechny níže uvedené
podmínky:
a) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
b) byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního
programu,
c) vznikl příjemci v období realizace projektu,
d) byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu.
Uznatelným nákladem projektu dle odst. 1. tohoto článku jsou pouze:
a) náklady související s projektovou činností, jejímž předmětem je vyhotovení
dokumentace domovní kanalizační přípojky vztahující se k nemovitosti příjemce,
b) náklady na inženýrskou činnost související s vyhotovením dokumentace domovní
kanalizační přípojky vztahující se k nemovitosti příjemce,
c) správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, související s vydáním územního souhlasu nebo územního
rozhodnutí k realizaci domovní kanalizační přípojky vztahující se k nemovitosti
příjemce.
Ostatní náklady jsou neuznatelné.
Budou-li v nákladovém rozpočtu projektu tvořícím součást žádosti o dotaci předložené
žadatelem uvedeny neuznatelné náklady, bude žadatel vyzván poskytovatelem k odstranění
nedostatků žádosti dle č. IX. odst. 7.

článek VIII.
Podmínky použití dotace
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu
s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu, strukturou
nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy, za podmínek dodržení všech
závazných ukazatelů. Jako závazný ukazatel je finanční, časový či jinak specifikovaný
ukazatel označený poskytovatelem ve vyhlášeném dotačním programu nebo ve smlouvě,
jehož dodržení a splnění je pro příjemce po celou dobu realizace projektu závazné.
Závaznými ukazateli jsou:
a) příjemce dotace,
b) název a popis projektu dle žádosti,
c) výše dotace a
d) maximální procentuální podíl poskytovatele na celkových skutečně vynaložených
uznatelných nákladech.
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2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný subjekt. Příjemce je povinen
projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
3. Výdaje (náklady) musí být prokazatelně, v případě fyzické osoby – podnikatele a
právnické osoby, zaneseny v účetnictví žadatele a musí být doloženy prvotními účetními
doklady.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

článek IX.
Předkládání žádosti o dotace
Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:
a) Žádost o poskytnutí dotace (příloha č. 2 programu),
b) Nákladový rozpočet projektu - vyúčtování (příloha č. 3 programu),
c) Fotokopie daňových dokladů prokazujících plnění projektu vč. fotokopií dokladů o
úhradách těchto daňových dokladů,
d) Originál územního souhlasu nebo územního rozhodnutí místně příslušného stavebního
úřadu (Stavební úřad při Obecním úřadu ve Velké Polomi) potřebný pro realizaci
domovní kanalizační přípojky k nemovitosti příjemce,
e) Prostá kopie výpisu Listu vlastnictví obsahující nemovitost v katastrálním území Velká
Polom, pro kterou je žádána žadatelem dotace, ne starší 1 měsíc,
f) Prostá kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné
potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele; v případě fyzických osob
lze dohodnout poskytnutí dotace výplatou v hotovosti z pokladny poskytovatele (tato
možnost bude posuzována poskytovatelem individuálně).
V případě fyzické osoby – podnikatele bude k žádosti dále doložena:
a) Prostá kopie dokladů o přidělení IČ a
b) Čestné prohlášení (příloha č. 4 programu).
V případě právnické osoby bude k žádosti dále doložena:
a) Prosté kopie dokladů o právní subjektivitě a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti
(zejména společenské smlouvy, stanov, statutu, zřizovací listiny, výpisu
z živnostenského rejstříku, výpisu z obchodního rejstříku apod.),
b) Prosté kopie dokladů o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu
dokladů uvedených pod bodem 3. písm. a) tohoto článku),
c) Prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je
oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního
orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod bodem
3. písm. a) tohoto článku); podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření
nebo plné moci, též prostou kopii tohoto pověření nebo plné moci,
d) Prosté kopie dokladů, kde jsou identifikovány osoby, v nichž má žadatel přímý podíl a
sdělení o výši tohoto podílu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů
uvedených pod bodem 3. písm. a) tohoto článku),
e) Čestné prohlášení (příloha č. 4 programu).
Žadatel podáním žádosti uděluje poskytovateli souhlas k ověření a prověření údajů
uvedených v žádosti. V případě zjištění nepravdivosti údajů uvedených v žádosti nebude
dotace poskytnuta z důvodů nesplnění podmínek dotace.
Žádost o dotaci spolu se všemi vyplněnými přílohami lze podat prostřednictvím datové
schránky, nebo v listinné podobě v jednom podepsaném originále prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Obecního úřadu Velká Polom
na tuto adresu: Obec Velká Polom, Opavská 58, 747 64 Velká Polom.
Z dalšího posuzování budou vyloučeny žádosti předložené poskytovateli:
a) v rozporu s tímto programem,
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b)
c)
d)
e)
f)

jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem),
doručené na jiné adresy,
mimo lhůtu pro předložení žádosti,
nepodepsané žadatelem nebo osobou oprávněnou jednat za žadatele,
pokud by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de
minimis,
g) v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené
finanční závazky po lhůtě splatnosti,
h) budou-li obsahovat nepravdivé údaje o žadateli.
7. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich
odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení
vyloučena.
8. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.
9. V případě podání více žádostí jedním žadatelem musí být každá žádost doručena
samostatně.
10.
Realizace projektu bude zahájena 1. 3. 2019. Projekt bude ukončen 30. 11. 2021.
článek X.
Lhůta pro předkládání žádostí
1. Lhůta pro podávání žádosti je od 1. 3. 2019 do 31. 10. 2021.
článek XI.
Vyhodnocování a výběr žádostí
1. Žádost bude posuzována dle kritérií:
a) splnění závazných ukazatelů – 20 bodů,
b) formální náležitosti – 10 bodů,
c) přijatelnost (efektivnost, účelnost, hospodárnost) – 10 bodů.
2. Hodnocení žádosti bude provedeno zaměstnancem zařazeným do obecního úřadu dle výše
uvedených kritérií: maximálně 40 bodů.
2. Rada obce rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty a o neposkytnutí dotace
neúspěšným žadatelům nejpozději do 11. 11. 2021.
článek XII.
Kontrola použité dotace
1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně
využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů.
2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení
rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
článek XIII.
Výše rozpočtových prostředků
V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu
vyčleněny peněžní prostředky ve výši 2.000.000 Kč, a to v rámci programového období 2019
– 2021.
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článek XIV.
Závěrečné ustanovení
Na poskytnutí dotace není právní nárok.
článek XV.
Seznam příloh dotačního programu
Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o poskytnutí dotace
Příloha č. 2 – Žádost o poskytnutí dotace
Příloha č. 3 – Nákladový rozpočet projektu – vyúčtování
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení
článek XVI.
Účinnost
Tento dotační program byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Velká Polom
č. ZO/1822/3/45 ze dne 23.1.2019 a nabývá účinnosti dne 1. 3. 2019.
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