Výzva č . 1/2022 – program „Životní prostředí – ČOV 2022“
Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci:

Název programu:
Vyhlásil:
Číslo výzvy:

Účel podpory

Důvod podpory
stanoveného účelu
Správce programu:

Životní prostředí – ČOV 2022 (čištění odpadních vod)
Obec Hrubá Skála, Doubravice 37, 511 01 Turnov,
IČ 00275751, datová schránka: ieubdzk
1/2022
Výstavba, obnova a modernizace stávajících vodních děl (ČOV,
kanalizací) ve vlastnictví resp. do vlastnictví příjemce.
Výstavba – obnova – modernizace vodních děl pro fyzické osoby,
které neprovozují žádnou podnikatelskou činnost v nemovitosti,
pro kterou je žádost o dotaci vyřizována.
Snížení finančního zatížení žadatele při řešení problémů
s odkanalizováním a čištěním odpadních vod, čímž se docílí
zkvalitnění podzemních i povrchových vod a zlepšení životního
prostředí
Obec Hrubá Skála

Michal Najman, e-mail: starosta@obechrubaskala.cz,
Kontaktní osoby
tel. 724 180 026
programu:
Ilona Hakenová, e-mail: hrubaskala@craj.cz
Tel. 481 389 527
http://obechrubaskala.cz/strategickyrozvojovydokument
Odkaz na webové stránky
http://obechrubaskala.cz/vyhlasenyprogramzp-cov
obce
Lhůta pro podání žádostí:

Od 1. dubna 2022 do 31. prosince 2022

Předpokládaný celkový
finanční objem určený pro 112.000,-- Kč
toto vyhlášení programu:

Výše dotace a způsobilost výdajů programu:
Maximální výše dotace
(v Kč)

Maximální výše podpory
obce ze způsobilých
výdajů (v %)
Maximální počet žádostí,
které může podat jeden
žadatel:

•

1 – 5 EO činí 28.000,-- Kč

•

6 – 8 EO činí 32.000,-- Kč

•

9 – 11 EO činí 45.000,-- Kč

Dotace bude poskytnuta až do výše 70 % z celkových způsobilých
(prokazatelných) výdajů akce, avšak maximálně 28.000 Kč u 1 – 5
EO, 32.000,-- Kč u 6 – 8 EO, 45.000,-- Kč u 9 – 11 EO.
Žadatel může ve vyhlášeném programu předložit vždy jednu žádost
o poskytnutí dotace na jednu akci.

Způsobilé výdaje:

Cena zařízení pro odkanalizování včetně DPH.

Nezpůsobilé výdaje:

Terénní úpravy.
Projektová dokumentace, geologický podklad pro projektovou
činnost a průzkumy (geologický, hydrogeologický apod. dle
vyhlášky 499/2006), poradenské služby, vytyčení stavby, apod.
Výdaje na odstranění odpadu, poplatek za skládku, správní
poplatky, výdaje na nákup pozemků, revize a zkoušky po
dokončení stavby a další výdaje.

Ostatní podmínky programu:

Okruh způsobilých
žadatelů:

Omezení podpory:

Forma podpory:
Termín realizace aktivity:

Způsob, termín a místo
podání žádosti:

Povinné přílohy k žádosti:

• Fyzické osoby, které neprovozují žádnou podnikatelskou
činnost v nemovitosti, pro kterou je žádost o dotaci
vyřizována.
• Majitelé nemovitosti v obci Hrubá Skála
• Občané s trvalým pobytem v obci Hrubá Skála
Dotace je poskytována:
• Na projekt, který má vydané sdělení o dokončení stavby
1.3.2022 – 31.12.2022
• Na projekt realizovaný na území obce Hrubá Skála
Dotace není poskytována na:
• Ostatní akce, které nejsou výslovně zde uvedeny.
Účelová investiční dotace na pořízení nebo technické zhodnocení
dlouhodobého hmotného majetku.
Od 1. března 2022 do 31. prosince 2022, dotace může být
poskytnuta na akce realizované v uvedeném termínu.
Žádosti o dotaci musí být doručeny v písemné nebo elektronické
podobě v termínu od 1.3.2022 do 31.12.2022.
Elektronicky: prostřednictvím datové schránky
Písemně na adresu: obec Hrubá Skála, Doubravice 37, 511 01
Turnov
Osobně: do kanceláře OÚ Hrubá Skála
Vždy v zalepených obálkách s označením „DOTACE ŽP – ČOV“.
Doručit: formulář žádosti o dotaci,
všechny povinné přílohy žádosti
• Textová část popisu akce s vyznačením a sumarizací
způsobilých výdajů musí obsahovat:
o věcný popis projektu,
o výstupy řešení,
o počet napojených EO/osob,
o situační zákres stavby
• čestné prohlášení žadatele
• faktura za pořízení zařízení pro odkanalizování objektu
• list vlastnictví dotčené nemovitosti

• případné další doklady vyžádané správcem programu

Kritéria pro hodnocení:

Lhůty pro rozhodnutí
o žádosti: § 10c

Oznámení o
schválení/neschválení
podpory:
Právní forma:
Doklady požadované
k uzavření smlouvy:

Způsob financování:

Podmínky vyúčtování

Přílohy:

Ostatní:

•
•
•
•

administrativní soulad žádosti
předmět žádosti je vodním dílem
počet ekvivalentních obyvatel/osob
hodnocení a návrh na přidělení podpory
- hodnotí průběžně komise ŽP (výbor ŽP), zvolená
Zastupitelstvem obce Hrubá Skála (duben 2022 – leden
2023)
• schválení návrhu
- schvaluje Zastupitelstvo obce Hrubá Skála - průběžně
duben 2022 – leden 2023
S usnesením Zastupitelstva obce Hrubá Skála bude žadatel
prokazatelně seznámen nejpozději do 15-ti kalendářních dnů ode
dne zveřejnění ověřeného usnesení.
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z programu Životní prostředí
– ČOV 2022
a) list vlastnictví nemovitosti, ke které se žádost vztahuje
b) kopie dokladu o zřízení bankovního účtu
c) Sdělení o dokončení stavby
Úhrada prokázaných způsobilých výdajů v souladu s termínem
realizace projektu uvedeným ve smlouvě (za způsobilé výdaje akce
se považují i výdaje vzniklé před uzavřením smlouvy, nejdříve však
od 1.1.2022).
Po uzavření smlouvy je poskytnuta jednorázová podpora.
Akce je vyúčtována jednorázově, předložením všech požadovaných
dokladů a uzavřením smlouvy.
1) Vzor žádosti o poskytnutí dotace z ŽP – ČOV 2022 obce HS
2) Vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z ŽP – ČOV 2022
obce Hrubá Skála
3) Hodnotící formulář
4) Čestné prohlášení žadatele
• Typ a dosahované provozní parametry zařízení pro čištění
odpadních vod musí být v souladu s požadavky vodoprávního
úřadu.
• Dotaci je možné poskytnout žadatelům na akci na základě
předložené úplné žádosti v písemné či elektronické podobě,
včetně požadovaných příloh v písemné podobě. Žádost musí být
předložena na formuláři vyvěšeném u tohoto programu a
doručena na obec HS v požadovaném termínu.
• Žádosti, které obec HS obdrží po lhůtě uvedené v programu
nebo jiným způsobem, než je stanoveno, budou zamítnuty .
V případě doručení neúplné žádosti vyzve správce programu
žadatele o jeho doplnění v nejbližším možném termínu.
V případě nedoplnění žádosti v uvedeném termínu, bude žádost
z hodnocení vyřazena.
• Dotace se poskytuje jednorázově.

• Dotaci lze poskytnout pouze na akce, které k datu podání žádosti
byly dokončeny
• Ukončením dané akce se rozumí dokončení veškerých aktivit na
akci a zároveň získání sdělení o dokončení stavby.
• Žádosti budou předloženy komisi ŽP, která je projedná a se
svým doporučením doručí k rozhodnutí zastupitelstvu obce.
• Obec HS (zastoupená starostou obce) poté oznámí žadateli
výsledek hodnocení a
vyzve žadatele o doložení
podkladů k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. Údaje v
žádosti budou použity ve smlouvě o poskytnutí dotace a pro
příjemce budou závazné. V případě jakýchkoliv změn oproti
žádosti, je nutné neprodleně tyto změny oznámit správci
programu.
• O poskytnutí dotace a její konkrétní výši rozhoduje
Zastupitelstvo obce. Výše dotace se stanoví na celé stovky Kč
směrem dolů.
• Zastupitelstvo obce má právo snížit požadovanou výši dotace
v návaznosti na množství finančních prostředků v programu.
• Se žadateli, kterým byla schválena podpora dané akce,
uzavře obec,
po
doložení
požadovaných dokumentů
uvedených v programu, smlouvu o poskytnutí dotace.
• Na financování akce není možné využít souběh podpor. Příjemce
dotace neuplatní náklady projektu uplatněné vůči dotaci
poskytnuté z rozpočtu obce HS vůči dotaci jiného poskytovatele.
• Příjemce musí použít poskytnuté finanční prostředky
pouze k účelu, na který byly poskytnuty, musí dbát o
účelné
a hospodárné využití poskytnutých finančních
prostředků.
• Na poskytnutí dotace není právní nárok. Poskytnutí dotace
nezakládá nárok na poskytnutí dotace v obdobích následujících.

Schváleno Zastupitelstvem obce Hrubá Skála dne 24.02.2022.

