Program k poskytnutí nenávratného Íinančníhopříspěvku na
qýstavby domovních čistírenodpadních vod

podporu

obec Brantice vyhlašuje v oblasti ochrany životního prostředí program pro poskýování
nenáwatnéhofinančníhopříspěvku pro podporu výstavby domovních čistírenodpadníchvod
(DČou v Branticích včeiněmístrríoasti _Rudi*.
I.Poskytovatel Íinančníhopříspěvku
1. Poskyovatelem finančníhopříspěvku je obec Brantice ,se sídlemBrantice 12I,793 93
Brantice, IC :00295884, DIČ:CZ002958 84
2.V tomto plogramu můžebý poskýnut nenávratný finanění příspěvek v jednotlivém případě
ve vyši 45000,-Kč a bude proplacen po ukončení stavby s kolaudací auzavření veřejnoprávní
smlouvy.
Ir. Účet a použitífinančníchprostředků
l.Finanění prostředky ztohoto programu je možnéposlcytnout kpodpoře úhrady nákladů
Žadatelůvymezených v čl.il. odst. 1 vynaloženýchzaúčelem pořízeníDČoV, která splňuje
všechnypožadavky vypl;ýwajícíz obecně závaznýchprávních předpisů, zejménaze zákona-ě.
Il3l2018 Sb., o vodách a kterévyŽaduje povolení k nakládaní s vodami a stavebnípovolení,
případněmá odpovídajícícertifikaci a je možnéje realizovatna záI<Laďě
ohiášenípříilušnému
sprárrnímuúřadu.
2.Důvodemposk1tování finančníhopříspěvku pro stanovený účelje veřejný zájem, kdy bude
podpořeno ÍádrLé
nakládaní s odpadními vodami a chráněno Životní prostředí v Branticích a
místníčásti-Radim .
3.Finanční prostředky lze použít pouze k úhradě uznateIných nákladů, které vzniknou
žadatelům
v souvislosti s realizacívýstavby DČoV od 1.1.2OIg
4.Finanční příspěvek z tohoto programu Ize poskýnout pÍo jednu nemovitost nebo
dvojdomek pouze j ednou.
t
III. Způsobilížadatelé
1.Způsobil;irnžadatelemo finančníhopříspěvku můŽeb:ýtjen ťyzíckáosoba, která je zletilá,
vlastní nemovitost pro bydlení ležícív k.ú. Brantice, v k.ú. Radim u Brantic, má v obci
Brantice, nebo místní části Radim trva|ý pob},t a nemá vůči obci neuhrazenézávazky po
splatnosti.
|Y .Zá|<|adnípodmínt<ypřij etí žádosti
I. Žádost můžepodat kažďý způsobjtý žaďatela to výhradně písemně na formuliíři, který je
přílohou č.1 tohoto programu. Žáďost může byt podána poštou Ra adresu: obec
Brantice,Brantice I2I,793 93 Brantice nebo osobním podaním na podatelně obecního uřadu
Brantice
3 ,Žaďatelje plně odpov éďnýza správnost všechúdajůuvedených v Žádosti.

Poskytovatel je oprár,něn ověřit si veškeréinformace uvedenév žádosti.
4. Y pŤípaďě,že nemovitost má spoluvlastníky, poďává žádost jejich zástupce, přičemŽ
alespoň jeden ze spoluvlastníkůmusí splňovat požadavky specifikované tímto p,ogi*"-,
a|e poŽadavek bezdlužnosti musí splňovat všichni spoluvlastníci .V případě, Že nemovitost
náIeží do společnéhovlastnictví manželů,stačí,kďyž žádost podá jeden zmanžela, ale
podmínku bezdlužnostimusí splňovat oba manželé.
5.NebudeJi žádosto poslqtnutí nenáwatnéfinaněníhopříspěvku iry|ná, bude Žadatelvyzvén
k doplnění.Nebude-li žádostdoplněna do 60 dnů,bude žádost výazena.
.V. Podmínky poskytnutí finančního příspěvku
1. Na poskýnutí finančníhopříspěvku není právní narok. Tento příspěvek bude poskytnut
všem Žadatelůmaždo r,yčerpánífinančníchprostředků,kteréjsou na tento program uvolněny.
2.Finančnípříspěvek bude poskýnut jednorázově v českéměně a výhradně bezhotovostním
převodem na'účetžadateleuvedený ve smlouvě a to po předloŽení kolaudačníhosouhlasu na

příslušnou
oČov.

3. Za uznatelné naklady dle tohoto programu se konkrétně povaŽují náklady deklarované
žadatelemv žádosti a které přímo souvisí s projektovou přípravou a rcalizací stavební a
tecbnologické části stavby v rozsahu od obvodové stěny připojovaného objektu k vyústění
přípojnéhopotrubík DČoV.
Posouzení uznatelnosti nakladůje ýhradní kompetencíposkýovatele. Daň zpÍidanéhodnoty
je pro neplátce DPH uznatelným niákladem.
4. Jestli Že bude doručenážáďostv pořádku,tak do 30 dnůbude žadatell1rzvžnkuzavření
veřejnoprávní'smlouvy( příloha ě.2) o poskytnutí finančníhopříspěvku. K uzavření smlouvy
o poskýnutí finančního příspěvku 45000,-Kč je kompetentní starosta obce. Po uzavření
smlouvy budou prostředky převedeny na účetžadateLe.
VI. Obecná ustanovení
l.Program na poslq.tování finančního příspěvku na pod.poru výstavby DČoV nabývá
účinnostidnem jeho zveřejnění na uřední desce obce Brantice a bude zveřejněn nejméná 90
,
dnů. ,
2. Tento program schválilo zastupitelstvoobce usnesenímč,.3lIOl2OI9
dne 5.6.2019
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