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Poskytovatel dotace  

Obec Smrček, sídlem Smrček 61, 538 51 Chrast u Chrudimi, IČO: 150 

54 209 

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE 

SMRČEK NA ROK 2023 NA PODPORU VÝSTAVBY DOMOVNÍCH 

ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD A SEPTIKŮ S BIOLOGICKÝM 

DOČIŠŤOVACÍM FILTREM V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ SMRČEK U 

ŽUMBERKU 

 

Obec Smrček (dále jen „poskytovatel“) vyhlašuje Program pro poskytování dotací 

z rozpočtu obce Smrček na rok 2023 na podporu výstavby domovních čistíren 

odpadních vod a septiků s biologickým dočišťovacím filtrem v katastrálním území 

Smrček u Žumberku (dále jen „dotační program“).  

Dotační program je vyhlašován v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (dále 

jen „zákon o obcích“) a zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“).  

 

1 Účel, na který mohou být dotace poskytnuty (dále jen „stanovený 

účel“) 

Dotační program je zaměřen na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod 

a septiků s biologickým dočišťovacím filtrem (dále jen „DČOV“) pro nemovitosti, které 

jsou označeny číslem popisným nebo evidenčním, které jsou určeny pro bydlení nebo 

individuální rekreaci a které se nachází v katastrálním území Smrček u Žumberku. 

Dotační program má za cíl kompenzovat rozpočet žadatele, který byl zatížen 

uznatelnými náklady výstavby DČOV, k jejichž kolaudaci došlo v průběhu roku 2022 

nebo roku 2023.   

Aby byl stanovený účel naplněn komplexně, cílí dotační program nejen na fyzické 

osoby, které jsou občany obce ve smyslu § 16 odst. 1 zákona o obcích, ale na všechny 

fyzické osoby, které v katastrálním území Smrček u Žumberku vlastní nemovitost 

určenou pro bydlení nebo individuální rekreaci, v níž nemají místo trvalého pobytu 

(typicky tzv. „chataři“). Důvodem tohoto širšího vymezení okruhu způsobilých žadatelů 

o dotaci je skutečnost, že v katastrálním území Smrček u Žumberku vlastní chataři cca 

jednu čtvrtinu z celkového počtu staveb pro bydlení nebo individuální rekreaci. 

Dotační program naopak necílí na podnikající právnické osoby, které v katastrálním 

území Smrček u Žumberku vlastní nemovitost určenou pro bydlení nebo individuální 
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rekreaci. Tím dotační program usiluje o to, aby se vyvaroval jakékoli nepřímé podpory 

podnikatelských aktivit těchto subjektů v podobě dotací z veřejného rozpočtu.  

Dotační program necílí ani na nepodnikající právnické osoby, neboť tyto v katastrálním 

území Smrček u Žumberku žádnou nemovitost určenou pro bydlení nebo individuální 

rekreaci nevlastní a nepředpokládá se ani, že by se do konce lhůty pro podání žádosti 

o dotaci tato skutečnost změnila.  

 

2 Důvody podpory stanoveného účelu 

Důvodem podpory stanoveného účelu je prevence a omezení znečištění povrchových 

a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím výstavby DČOV 

v katastrálním území Smrček u Žumberku, kde není z technického ani ekonomického 

hlediska výhledová možnost připojení staveb určených pro bydlení nebo individuální 

rekreaci ke stokové síti zakončené čistírnou odpadních vod. 

 

3 Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v 

rozpočtu na rok 2023 na podporu stanoveného účelu 

Na podporu stanoveného účelu je v rozpočtu poskytovatele na rok 2023 vyčleněno 

celkem 600 000 Kč. 

Při vyčlenění výše uvedeného objemu peněžních prostředků je vycházeno 

z předpokladu, že do konce funkčního období zastupitelstva zvoleného v roce 2022 

bude v katastrálním území Smrček u Žumberku 60 nemovitostí, jejichž vlastníci budou 

moci podat žádost o dotaci. V rozpočtu na rok 2023 je počítáno s tím, že poskytovatel 

bude moci vyhovět žádostem o dotaci podaným ve vztahu k jedné čtvrtině těchto 

nemovitostí, tj. k 15 nemovitostem. Maximální výše dotace v jednotlivém případě je 

stanovena na 40 000 Kč (k tomu viz bod 4 dotačního programu). Součin 15 a 40 000 

je pak roven vyčleněným 600 000 Kč.  

Bude-li v roce 2023 o dotace zájem a bude-li poskytovatel disponovat dostatečnými 

peněžními prostředky, je předpokládáno, že na rok 2024 poskytovatel vyhlásí 

navazující dotační program, v němž bude na podporu stanoveného účelu vyčleněno 

800 000 Kč.  

 

4 Kritéria pro stanovení výše dotace v jednotlivém případě 

Jestliže uznatelné náklady výstavby DČOV (dále jen „uznatelné náklady“) 

v jednotlivém případě činily 44 443 Kč a méně, je výše dotace vždy rovna 90% 

uznatelných nákladů v jednotlivém případě. Výše dotace se přitom zaokrouhluje na 

celé Kč nahoru.1  

                                                           
1 Jestliže budou uznatelné náklady činit například 43 330 Kč, pak bude výše dotace v jednotlivém případě 
odpovídat částce 39 000 Kč, neboť tato částka je po zaokrouhlení na celé koruny nahoru rovna 90 % z 43 330 Kč. 
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Jestliže uznatelné náklady v jednotlivém případě činily 44 444 Kč a více, je výše dotace 

vždy rovna 40 000 Kč. 

Uznatelné náklady zahrnují:  

- náklady spojené s pořízením projektové dokumentace, 

- náklady spojené s koupí DČOV,  

- náklady spojené se stavební realizací DČOV, 

- náklady spočívající ve správních poplatcích. 

 

5 Okruh způsobilých žadatelů  

Žádost o dotaci (dále jen „žádost“) může podat každá fyzická osoba, která 

v katastrálním území Smrček u Žumberku vlastní nemovitost, která je označena číslem 

popisným nebo evidenčním a která je určena pro bydlení nebo individuální rekreaci.  

Jestliže se nemovitost, pro níž je DČOV vystavěna nachází v podílovém 

spoluvlastnictví více osob, může žádost podat jen jeden z podílových spoluvlastníků. 

K žádosti musí připojit písemný souhlas všech ostatních podílových spoluvlastníků (viz 

Příloha č. 2), který bude opatřen jejich úředně ověřeným podpisem. To platí i pro 

nemovitost, která patří do společného jmění manželů.  

Jestliže pozemek, na němž je DČOV vystavěna vlastní osoba odlišná od vlastníka 

nemovitosti, pro níž je DČOV vystavěna, musí vlastník této nemovitosti k žádosti 

připojit písemný souhlas osoby, která takový pozemek vlastní (viz Příloha č. 3). 

Písemný souhlas musí být opatřen úředně ověřeným podpisem této osoby.  

 

6 Lhůta pro podání žádosti  

Způsobilí žadatelé mohou žádost podávat od 1. ledna 2023 do 30. listopadu 2023 

včetně.  

 

7 Kritéria pro hodnocení žádosti  

Při hodnocení žádosti bude poskytovatel zkoumat, zda byly podány způsobilým 

žadatelem (k okruhu způsobilých žadatelů viz bod 5 dotačního programu).  

Rovněž bude posuzováno splnění náležitostí žádosti, tj. zda je řádně vyplněna, zda 

jsou v ní uvedeny úplné a pravdivé údaje, a zda jsou k ní připojeny všechny 

předepsané dokumenty a přílohy (k předepsaným dokumentům a přílohám viz bod 9.1 

dotačního programu).  

Žadatel je povinen písemně oznámit poskytovateli veškeré změny údajů uvedených 

v žádosti, které nastanou po podání žádosti, a to do 8 dnů ode dne, kdy se o takových 

změnách dozví.  
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Jestliže způsobilý žadatel podá více žádostí splňujících všechny náležitosti, 

poskytovatel rozhodne pouze o jedné z těchto žádostí, budou-li se týkat stejné 

nemovitosti, kterou způsobilý žadatel vlastní. 

Žádosti způsobilého žadatele poskytovatel nevyhoví, jestliže ke stejné nemovitosti, 

kterou způsobilý žadatel vlastní, již byla dotace z dotačního programu poskytnuta 

dříve.  

Žádosti způsobilého žadatele poskytovatel dále nevyhoví, bude-li zjištěno, že má vůči 

poskytovateli závazky po splatnosti.  

Poskytovatel může vyhovět pouze té žádosti, v níž bude prokázáno, že ke kolaudaci 

DČOV došlo v průběhu roku 2022 nebo roku 2023. 

 

8 Lhůta pro rozhodnutí o žádosti  

O žádosti poskytovatel rozhodne ve lhůtě tří měsíců ode dne podání žádosti.  

Konec lhůty pro rozhodnutí o žádosti připadá na den, který se označením shoduje se 

dnem, kdy byla žádost podána. Není-li takový den v posledním měsíci, připadne konec 

lhůty na poslední den měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo 

svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. 

 

9 Podmínky pro poskytnutí dotace  

Podle § 10a odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů platí, že na 

dotaci není právní nárok, nestanoví-li právní předpis něco jiného.  

Dotace nebude poskytnuta, jestliže ke stejné nemovitosti, kterou žadatel vlastní, již 

byla dotace z dotačního programu poskytnuta dříve. Ke stejné nemovitosti, kterou 

žadatel vlastní, může být poskytnuta pouze jedna dotace. 

 

9.1 Postup při poskytování dotace 

V prvním kroku žadatel podá žádost, jejíž vzor je součástí tohoto dotačního programu. 

Vzor žádosti si lze vyzvednout na obecním úřadě v úředních hodinách, nebo jej 

stáhnout z webových stránek www.obecsmrcek.cz a vytisknout. Žádost může žadatel 

podat přímo na obecním úřadě v úředních hodinách, nebo doručením na adresu 

Smrček 61, 538 51 Chrast u Chrudimi.  

K žádosti žadatel připojí předepsané dokumenty, mezi něž patří:  

- aktuální výpis z katastru nemovitostí či jen tištěný výstup z portálu www.cuzk.cz 

prokazující, že žadatel v katastrálním území Smrček u Žumberku vlastní 

nemovitost, která je označena číslem popisným nebo evidenčním a která je 

určena pro bydlení nebo individuální rekreaci,  

- pravomocné stavební povolení ke stavbě DČOV nebo souhlas s ohlášenou 

stavbou DČOV, 

http://www.obecsmrcek.cz/
http://www.cuzk.cz/
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- kolaudační souhlas se stavbou DČOV nebo pravomocné kolaudační 

rozhodnutí ke stavbě DČOV, které byly vydány v průběhu roku 2022 nebo roku 

2023.  

K žádosti žadatel dále připojí přílohy, jejichž vzory si lze vyzvednout na obecním úřadě 

v úředních hodinách, nebo je stáhnout z webových stránek www.obecsmrcek.cz a 

vytisknout. 

K žádosti žadatel vždy připojí vyčíslení uznatelných nákladů (Příloha č. 1), k němuž 

dále připojí: 

- listiny prokazující výši a uhrazení nákladů spojených s pořízením projektové 

dokumentace (kopie faktury či smlouvy o dílo, kopie dokladu o úhradě), 

- listiny prokazující výši a uhrazení nákladů spojených s koupí DČOV (kopie 

faktury, kopie dokladu o úhradě), 

- listiny prokazující výši a uhrazení nákladů spojených se stavební realizací 

DČOV (kopie faktury či smlouvy o dílo, kopie dokladu o úhradě).  

K žádosti též žadatel podle okolností připojí: 

- písemný souhlas podílového spoluvlastníka či manžela (Příloha č. 2) 

- písemný souhlas vlastníka pozemku (Příloha č. 3) 

V dalším kroku zastupitelstvo obce Smrček ve lhůtě podle bodu 8 rozhodne, zda 

žádosti vyhovuje či nikoli.  

Jestliže zastupitelstvo obce Smrček rozhodne, že žádosti vyhovuje, schválí zároveň 

s tím znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Bez zbytečného odkladu poté 

bude žadatel vyzván k jejímu podpisu. K podpisu se žadatel dostaví na obecní úřad 

v úředních hodinách. Do 15 dnů od podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace bude žadateli dotace poskytnuta, a to na číslo bankovního účtu uvedené 

v žádosti. Po dobu dvou let ode dne uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace je žadatel povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu technického stavu 

DČOV. 

Jestliže zastupitelstvo obce Smrček rozhodne, že žádosti nevyhovuje, bude žadateli 

bez zbytečného odkladu sděleno, že jeho žádosti nebylo vyhověno a z jakého důvodu. 

10  Souhrn nejdůležitějších informací pro žadatele 

Kolik peněz v rozpočtu je na 

podporu výstavby DČOV 

vyhrazeno? 

V rozpočtu na rok 2023 je na tuto podporu vyhrazeno 

600 000 Kč. 

Jaká je výše dotace? 

Výše dotace je rovna 90 % uznatelných nákladů. Jestliže 

uznatelné náklady činily 44 444 Kč a více, je výše dotace 

vždy rovna 40 000 Kč. 

Co lze započítat do 

uznatelných nákladů? 

Náklady spojené s pořízením projektové dokumentace, s 

koupí DČOV, se stavební realizací DČOV a se správními 

poplatky.  

http://www.obecsmrcek.cz/
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Vyžaduje dotační program, 

aby měla DČOV nějaké 

konkrétní parametry? 

Nikoli. Vyžaduje pouze, aby šlo o domovní čistírnu 

odpadních vod, nebo o septik s biologickým dočišťovacím 

filtrem. Počítá se totiž s tím, že vodoprávní úřad povolí jen 

ty DČOV, které odpovídají příslušným normám.  

Kdo může podat žádost o 

dotaci? 

Fyzická osoba, která v obci vlastní nemovitost, která je 

označena číslem popisným / evidenčním a která je určena 

pro bydlení / individuální rekreaci. 

Co když nemovitost vlastní 

více osob? Co když je 

nemovitost v SJM? 

Pak žádost podá jen jeden ze spoluvlastníků / manželů. 

K žádosti připojí písemný souhlas spoluvlastníka / manžela 

s úředně ověřeným podpisem. 

Kde naleznu vzor souhlasu 

spoluvlastníka / manžela? 

Vzor souhlasu spoluvlastníka / manžela je k dispozici na 

obecním úřadě a na webových stránkách obce pod názvem 

Příloha č. 2. 

Co když pozemek, na němž je 

DČOV, vlastní někdo jiný, než 

žadatel? 

Pak žadatel k žádosti připojí písemný souhlas vlastníka 

pozemku s úředně ověřeným podpisem. 

Kde naleznu vzor souhlasu 

vlastníka pozemku? 

Vzor souhlasu vlastníka pozemku je k dispozici na obecním 

úřadě a na webových stránkách obce pod názvem Příloha 

č. 3. 

V jakém období může být 

žádost o dotaci podávána? 
Od 1. ledna 2023 do 30. listopadu 2023 včetně. 

Kde naleznu vzor žádosti o 

dotaci? 

Vzor žádosti o dotaci je k dispozici na obecním úřadě a na 

webových stránkách obce.  

Co je potřeba k žádosti vždy 

připojit? 

Výpis z katastru nemovitostí, stavební povolení / souhlas se 

stavbou DČOV, kolaudační souhlas / kolaudační 

rozhodnutí, vyčíslení uznatelných nákladů. 

Kde naleznu vzor vyčíslení 

uznatelných nákladů? 

Vzor vyčíslení uznatelných nákladů k dispozici na obecním 

úřadě a na webových stránkách obce pod názvem Příloha 

č. 1. 

Co je potřeba připojit 

k vyčíslení uznatelných 

nákladů? 

Listiny prokazující výši a uhrazení nákladů spojených s 

pořízením projektové dokumentace, s koupí DČOV a se 

stavební realizací DČOV. 

Jak a kde mám žádost i se 

všemi přílohami podat? 

V tištěné podobě, a to osobně na obecním úřadě v úředních 

hodinách, nebo doručením na adresu Smrček 61, 538 51 

Chrast u Chrudimi. 

V obci vlastním dvě 

nemovitosti, ke kterým lze 

získat dotaci. Kolik žádostí 

mohu podat? 

Můžete podat dvě žádosti. Žadatel může vždy podat tolik 

žádostí, kolik nemovitostí v obci vlastní, jestliže lze k těmto 

nemovitostem získat dotaci (tj. jde o nemovitosti s číslem 

popisným / evidenčním, které jsou určeny pro bydlení / 

individuální rekreaci). 

V obci vlastním jednu 

nemovitost, ke které lze 

získat dotaci. Mohu podat 

více žádostí a získat více 

dotací? 

Nikoli, ke každé nemovitosti, kterou vlastníte, a ke které lze 

získat dotaci, je možné podat jen jednu žádost a získat 

jednu dotaci v maximální výši 40 000 Kč.  
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Mohu podat žádost o dotaci, 

jestliže moje DČOV ještě 

nebyla zkolaudována? 

Nikoli, jednou z povinných příloh žádosti je souhlas se 

stavbou DČOV / pravomocné kolaudační rozhodnutí ke 

stavbě DČOV. Bez těchto příloh nebude žádosti vyhověno. 

Žádost proto můžete podat až po kolaudaci DČOV. 

V obci vlastním nemovitost, 

ke které lze získat dotaci. Již 

jsem k této nemovitosti 

vystavěl DČOV, která byla 

zkolaudována v roce 2021 či 

dříve. Bude mé žádosti o 

dotaci vyhověno? 

Nebude, z dotačního programu schváleného v roce 2022 

jsou dotovány pouze DČOV, které byly zkolaudovány v 

průběhu roku 2022 nebo roku 2023. 

Za jak dlouho bude o mé 

žádosti rozhodnuto? Kdo o ní 

rozhodne? 

Nejpozději do tří měsíců ode dne podání žádosti o ní 

rozhodne zastupitelstvo obce. 

Mé žádosti bylo vyhověno. Co 

se bude dít poté? 

Žadatel bude vyzván k podpisu veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace. K podpisu se žadatel dostaví na obecní 

úřad v úředních hodinách. 

Za jak dlouho se objeví 

peníze z dotace na čísle 

bankovního účtu, které jsem 

uvedl v žádosti? 

Nejpozději do 15 dnů od podpisu veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace 

Co když v období pro 

podávání žádostí nestihnu 

žádost podat? Co když ji 

podat stihnu, ale vyhrazené 

peníze v rozpočtu obce již 

budou vyčerpány?  

V současné době je počítáno s tím, že na rok 2024 obec 

vyhlásí navazující dotační program, v němž bude na 

podporu výstavby DČOV vyčleněno 800 000 Kč. Žádost o 

dotaci tak pravděpodobně bude možné podat i v roce 2024.  

 

* Souhrn informací pro žadatele nenahrazuje znění dotačního programu, se kterým se žadatel musí 

vždy náležitě seznámit. Slouží toliko k lepší orientaci žadatele.  
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11  Vzor žádosti  

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE SMRČEK NA 

ROK 2023 NA PODPORU VÝSTAVBY DOMOVNÍCH ČISTÍREN 

ODPADNÍCH VOD A SEPTIKŮ S BIOLOGICKÝM DOČIŠŤOVACÍM 

FILTREM V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ SMRČEK U ŽUMBERKU  

1) Identifikace žadatele 

Jméno a příjmení 

 

 

Datum narození 

 

 

Adresa bydliště  

 

 

Telefonní spojení 

 

 

Číslo bankovního účtu  

 

 

 

2) Identifikace nemovitosti, pro níž je DČOV vystavěna  

Parcelní číslo 

 

 

Katastrální území 

 

 

Číslo popisné / evidenční  
* Nehodící se škrtněte 

 

Způsob využití stavby  

 

rodinný dům / bytový dům / stavba pro rodinnou rekreaci 
* Nehodící se škrtněte  

Vlastník 

 

 

 

3) Identifikace pozemku, na němž je DČOV vystavěna 

Parcelní číslo 

 

 

Katastrální území 

 

 

Vlastník 

 

 

 

4) Požadovaná výše dotace v celých Kč     ……………………………….. 
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* Jestliže uznatelné náklady výstavby DČOV činily 44 443 Kč a méně, může žadatel požadovat 90% 

uznatelných nákladů. Výše dotace se přitom zaokrouhluje na celé Kč nahoru. Jestliže uznatelné 

náklady činily 44 444 Kč a více, může žadatel požadovat 40 000 Kč. Uznatelné náklady žadatel vypočte 

ve vyčíslení uznatelných nákladů (Příloha č. 1). 

  …………………………………………. 

  …………………………………………. 

  …………………………………………. 
* Místo pro případný výpočet výše dotace, jestliže uznatelné náklady činily 44 443 Kč a méně.  
 

5) Číslo bankovního účtu, na nějž má být dotace poskytnuta  

…………………………………………. 
* Dotace bude na uvedené číslo bankovního účtu poskytnuta do 15 dnů od podpisu veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

6) Účel, na nějž chce žadatel dotaci použít 
 

Žadatel prohlašuje, že chce dotaci použít na jím zvolenou kompenzaci vlastního 

rozpočtu, který byl zatížen uznatelnými náklady spojenými s výstavbou DČOV.  

   

 

ANO  NE …………………………………………………………… 

 

7) Doba, v níž má být účelu dosaženo 

Žadatel prohlašuje, že na účel uvedený v bodě 5 použije dotaci bezodkladně poté, co 

mu bude dotace poskytnuta na číslo bankovního účtu uvedené v žádosti.  

 

ANO  NE …………………………………………………………… 

 

8) Odůvodnění žádosti (proč žadatel žádá o dotaci, identifikace DČOV, datum 

kolaudace DČOV, …) 

…………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

9) Seznam předepsaných dokumentů a příloh připojených k žádosti 

- aktuální výpis z katastru nemovitostí (příp. tištěný výstup z portálu 

www.cuzk.cz) 
* Tj. listinu prokazující, že žadatel v katastrálním území Smrček u Žumberku vlastní nemovitost, 

která je označena číslem popisným nebo evidenčním a která je určena pro bydlení nebo 

individuální rekreaci. 

- pravomocné stavební povolení ke stavbě DČOV / souhlas s ohlášenou 

stavbou DČOV, 
* Nehodící se škrtněte  

http://www.cuzk.cz/
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- kolaudační souhlas se stavbou DČOV / pravomocné kolaudační rozhodnutí 

ke stavbě DČOV, 
* Nehodící se škrtněte  
* Kolaudační souhlas nebo pravomocné kolaudační rozhodnutí musí být vydány v průběhu roku 

2022 nebo roku 2023. 

- vyčíslení uznatelných nákladů a k němu připojené listiny (Příloha č. 1), 

- souhlas podílového spoluvlastníka či manžela (Příloha č. 2),  

ANO  NE   
* Jestliže se nemovitost, pro níž je DČOV vystavěna, nachází v podílovém spoluvlastnictví více 

osob, může žádost podat jen jeden z podílových spoluvlastníků. K žádosti musí připojit písemný 

souhlas všech ostatních podílových spoluvlastníků, který bude opatřen jejich úředně ověřeným 

podpisem. To platí i pro nemovitost, která patří do společného jmění manželů. 

- souhlas vlastníka pozemku (Příloha č. 3).     

ANO  NE   
* Jestliže pozemek, na němž je DČOV vystavěna, vlastní osoba odlišná od vlastníka nemovitosti, 

pro níž je DČOV vystavěna, musí vlastník této nemovitosti k žádosti připojit písemný souhlas 

osoby, která takový pozemek vlastní. Písemný souhlas musí být opatřen úředně ověřeným 

podpisem této osoby. 

 

10) Závěrečná prohlášení žadatele  

Žadatel prohlašuje, že  

- se před podáním žádosti náležitě seznámil s dotačním programem, 

- veškeré údaje uvedené v žádosti jsou úplné a pravdivé, a že nezamlčel žádné 

skutečnosti, které by mohly mít vliv na poskytnutí dotace, 

- vůči poskytovateli nemá závazky po splatnosti, 

- ke kolaudaci DČOV došlo v průběhu roku 2022 nebo roku 2023. 

Žadatel bere na vědomí, že  

- je povinen písemně oznámit poskytovateli veškeré změny údajů uvedených 

v žádosti, které nastanou po jejím podání, a to do 8 dnů ode dne, kdy se o 

takových změnách dozví, 

- ke stejné nemovitosti, kterou vlastní, může podat pouze jednu žádost, 

- ke stejné nemovitosti, kterou vlastní, může podat žádost pouze v případě, že 

k ní nebyla dotace z dotačního programu poskytnuta dříve.  

 

 

 

 

 

V …………………………… dne ………………………………………. 

 

 ......……………………………………………

.. 

 Podpis žadatele 
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V případě, že žadatel k podání žádosti zmocní jinou osobu na základě dohody o plné 

moci, musí být k žádosti připojena písemná plná moc.  

 

12 Doložka o zveřejnění a schválení   

Dotační program byl zveřejněn na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový 

přístup od 22.11.2022 do 30.12.2022 

Dotační program byl schválen usnesením zastupitelstva obce Smrček ze dne 

21.11.2022  číslo  7.1/2022. 

 

 

 

  ……………………….. 

   Miroslav Brychnáč

  

   starosta obce Smrček

   

   za poskytovatele 
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PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÍ UZNATELNÝCH NÁKLADŮ 

1) Identifikace žadatele 

Jméno a příjmení 

 

 

Datum narození 

 

 

Adresa bydliště 

 

 

 

2) Vyčíslení nákladů spojených s pořízením projektové dokumentace  

…………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………. 

Náklady spojené s pořízením projektové dokumentace činily 

celkem………………………………….Kč 

  

3) Vyčíslení nákladů spojených s koupí DČOV 

…………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………. 

Náklady spojené s koupí DČOV činily 

celkem…………………………………………………….....Kč 

 

4) Vyčíslení nákladů spojených se stavební realizací DČOV 

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………… 

Náklady spojené se stavební realizací DČOV činily 

celkem...…………………………………………Kč 

 

5) Vyčíslení nákladů spočívajících ve správních poplatcích  

…………………………………………………………...…………………………………… 

…………………………………………………………………...……………………………

……………………………………………………………………...………………………… 

Náklady spočívající ve správních poplatcích činily 

celkem...………………...…………….…………..Kč 
* Mezi tyto náklady může patřit správní poplatek za vydání stavebního povolení ke stavbě DČOV apod.  
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6) Vyčíslení uznatelných nákladů  

Sečtením výše uvedených částek vyčísluji, že uznatelné náklady činily 

celkem…….………...…………Kč 
* Uznatelné náklady žadatel vyčíslí následovně: celkové náklady spojené s pořízením projektové dokumentace + 

celkové náklady spojené s koupí DČOV + celkové náklady spojené se stavební realizací DČOV + celkové náklady 

spočívající ve správních poplatcích. 

 

7) Seznam připojených listin  

- listiny prokazující výši a uhrazení nákladů spojených s pořízením projektové 

dokumentace,  
* Zejm. kopie faktury či smlouvy o dílo, kopie dokladu o úhradě (např. výpis z bankovního účtu) 

- listiny prokazující výši a uhrazení nákladů spojených s koupí DČOV,  
* Zejm. kopie faktury, kopie dokladu o úhradě (např. výpis z bankovního účtu) 

- listiny prokazující výši a uhrazení nákladů spojených se stavební realizací 

DČOV.  
* Zejm. kopie faktury či smlouvy o dílo, kopie dokladu o úhradě (např. výpis z bankovního účtu) 

 

 

Žadatel prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v Příloze č. 1 jsou úplné a pravdivé, a 

že nezamlčel žádné skutečnosti, které by mohly mít vliv na poskytnutí dotace. 

 

 

 

 

 

V ……………………………………     dne ………………………………………. 

 

 ......……………………………………………

.. 

 Podpis žadatele 
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PŘÍLOHA Č. 2 – SOUHLAS PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNÍKA / 

MANŽELA 

1) Souhlas vyjadřuje  

- podílový spoluvlastník   ANO  NE  

- manžel žadatele   ANO  NE  

 

2) Identifikace podílového spoluvlastníka / manžela žadatele 

Jméno a příjmení 

 

 

Datum narození 

 

 

Adresa bydliště 

 

 

 

3) Identifikace nemovitosti, pro níž je DČOV vystavěna, a která se nachází 

v podílovém spoluvlastnictví / která je součástí společného jmění 

manželů   

Parcelní číslo 

 

 

Katastrální území 

 

 

Číslo popisné / evidenční  
* Nehodící se škrtněte 

 

 

4) Vyjádření souhlasu  

Shora uvedený a níže podepsaný podílový spoluvlastník / manžel žadatele souhlasí 

s tím, aby žadatel………………………………………….…………………………………   

podal žádost o dotaci poskytovanou v rámci Programu pro poskytování dotací z 

rozpočtu obce smrček na rok 2023 na podporu výstavby domovních čistíren 

odpadních vod a septiků s biologickým dočišťovacím filtrem v katastrálním území 

Smrček u Žumberku. Dále souhlasí s tím, aby žadatel uzavřel s poskytovatelem 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. 
* Do vynechaného místa doplňte identifikaci žadatele (jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště). 

Podílový spoluvlastník / manžel žadatele prohlašuje, že se před podpisem tohoto 

souhlasu náležitě seznámil s dotačním programem, a že byl vyjádřen podle jeho pravé 

a svobodné vůle a nikoliv v tísni. Na důkaz toho níže připojuje svůj úředně ověřený 

podpis.  

            V …………………… dne …………..…… 

 ......……………………………………………. 

                                                                 Úředně ověřený podpis podílového spoluvlastníka / manžela 



 
 
 

 

15 

PŘÍLOHA Č. 3 – SOUHLAS VLASTNÍKA POZEMKU 

1) Identifikace vlastníka pozemku 
 

Jméno a příjmení 

 

 

Datum narození 

 

 

Adresa bydliště 

 

 

 

2) Identifikace vlastníkova pozemku  

Parcelní číslo 

 

 

Katastrální území 

 

 

* Jedná se o pozemek na němž je DČOV vystavěna, a který je vlastněn osobou odlišnou od vlastníka nemovitosti, 

pro níž je DČOV vystavěna. 

 

3) Vyjádření souhlasu  

Shora uvedený a níže podepsaný vlastník výše identifikovaného pozemku souhlasí 

s tím, aby 

žadatel…………………………………………………………………………………… 

podal žádost o dotaci poskytovanou v rámci Programu pro poskytování dotací z 

rozpočtu obce smrček na rok 2023 na podporu výstavby domovních čistíren 

odpadních vod a septiků s biologickým dočišťovacím filtrem v katastrálním území 

Smrček u Žumberku. Dále souhlasí s tím, aby žadatel uzavřel s poskytovatelem 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. 
* Do vynechaného místa doplňte identifikaci žadatele (jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště). 

 

Vlastník pozemku prohlašuje, že se před podpisem tohoto souhlasu náležitě seznámil 

s dotačním programem, a že byl vyjádřen podle jeho pravé a svobodné vůle a nikoliv 

v tísni. Na důkaz toho níže připojuje svůj úředně ověřený podpis.  

 

V …………….…… dne ……………… 

 

        ………………………………………….. 

 Úředně ověřený podpis vlastníka pozemku 
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Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: 

Obec Smrček 

sídlem Smrček 61, 538 51 Chrast 

IČO: 15054209 

zastoupená starostou Miroslavem Brychnáčem  

číslo bankovního účtu: 32123531/0100 

(dále jen „poskytovatel“) 

a 

………………………………………….………………………… 

datum narození: ……………………….. 

adresa bydliště: ……………………….. 

číslo bankovního účtu: ……………………….. 

(dále jen „příjemce“) 

(společně též jako „smluvní strany“) 

uzavřely v souladu s § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů a s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu tuto 

 

 

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace  

(dále jen „smlouva“) 

 

 

I 

Úvodní ustanovení 

1 Tato smlouva je uzavírána v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

obce smrček na rok 2023 na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod a 

septiků s biologickým dočišťovacím filtrem v katastrálním území Smrček u Žumberku 

(dále jen „dotační program“), který byl schválen usnesením zastupitelstva obce 

Smrček ze dne ……………………….., číslo ……………………….. .  

II 

Předmět smlouvy 

2  Smlouvou se poskytovatel zavazuje, že příjemci poskytne dotaci ve výši 

……………………….. Kč (slovy ……………………….. korun českých). 
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3  Příjemce závazek poskytovatele přijímá a zavazuje se, že dotaci použije k účelu 

stanovenému v čl. III této smlouvy. 

III 

Účel, na který je dotace určena  

4  Účelem dotace je kompenzace rozpočtu žadatele, který byl zatížen uznatelnými 

náklady výstavby domovní čistírny odpadních vod a septiků s biologickým 

dočišťovacím filtrem (dále jen „DČOV“), k jejíž kolaudaci došlo dne 

……………………….. .   

5  Smluvní strany berou na vědomí, že uznatelné náklady výstavby DČOV zahrnují: 

- náklady spojené s pořízením projektové dokumentace, 

- náklady spojené s koupí DČOV,  

- náklady spojené se stavební realizací DČOV, 

- náklady spočívající ve správních poplatcích. 

IV 

Doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo 

6  Účelu stanoveného čl. III této smlouvy bude dosaženo bezodkladně poté, co bude 

dotace poskytnuta příjemci.  

V 

Lhůta pro poskytnutí dotace a způsob poskytnutí dotace 

7  Poskytovatel se zavazuje, že příjemci poskytne dotaci ve výši dle čl. II této smlouvy 

jednorázově ve lhůtě 15 dnů ode dne podpisu této smlouvy, a to na číslo bankovního 

účtu ……………………….. .  

8  Jestliže se číslo bankovního účtu se neshoduje s číslem bankovního účtu, které 

žadatel uvedl v žádosti, bude dotace poskytnuta na číslo bankovního účtu uvedené v 

této smlouvě.  

VI 

Podmínky, které je příjemce povinen při použití dotace splnit 

9  Po dobu dvou let ode dne uzavření smlouvy je příjemce povinen umožnit 

poskytovateli provést kontrolu technického stavu DČOV, a to po předchozí písemné 

výzvě poskytovatele. Po tuto dobu je poskytovatel oprávněn kontrolu provést nejvýše 

dvakrát.  

10  Jestliže příjemce povinnost podle tohoto článku nesplní, může poskytovatel podat 

písemný návrh na zrušení smlouvy dle § 167 odst. 1 písm. a) správního řádu. Pokud 

příjemce nebude se zrušením smlouvy souhlasit, rozhodne o zrušení veřejnoprávní 



 
 
 

 

18 

smlouvy na žádost poskytovatele Krajský úřad Pardubického kraje ve smyslu § 167 

odst. 3 správního řádu.   

11  Dojde-li ke zrušení smlouvy, závazky z této smlouvy od počátku zaniknou. 

Příjemce bude i bez další výzvy povinen vrátit dotaci na číslo bankovního účtu 

poskytovatele 32123531/0100. 

VII 

Další podmínky, které je příjemce povinen dodržet 

12  Ode dne uzavření smlouvy je příjemce povinen poskytovateli písemně oznámit 

každou změnu skutečností, které by mohly mít vliv na poskytnutí dotace či její výši. 

Toto oznámení musí učinit bez zbytečného odkladu poté, co se o změně takových 

skutečností dozví.  

13  Ode dne uzavření smlouvy je příjemce povinen poskytovateli písemně oznámit 

změnu čísla bankovního účtu. Tato povinnost trvá po dobu plynutí lhůty, v níž je 

poskytovatel povinen poskytnout dotaci dle čl. V smlouvy.  

VIII 

Prohlášení smluvních stran 

14  Smluvní strany jsou si vědomy, že případné spory z právních poměrů při 

poskytnutí dotace rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje, a to ve smyslu § 10b 

odst. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  

15  Příjemce prohlašuje, že se před podáním žádosti a uzavřením smlouvy náležitě 

seznámil s dotačním programem. Dále prohlašuje, že veškeré jím uváděné údaje jsou 

úplné a pravdivé, a že nezamlčel žádné skutečnosti, které by mohly mít vliv na 

uzavření smlouvy a poskytnutí dotace.  

16  Příjemce rovněž prohlašuje, že vůči poskytovateli nemá závazky po splatnosti, a 

že ke kolaudaci DČOV došlo v průběhu roku 2022, příp. roku 2023. Je si rovněž vědom 

toho, že ke stejné nemovitosti, kterou vlastní, a pro níž je DČOV vystavěna, může 

uzavřít pouze jednu smlouvu, na základě níž mu může být poskytnuta jen jedna 

dotace.  
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IX 

Závěrečná ustanovení 

17  Dle § 166 odst. 1 správního řádu lze obsah této smlouvy změnit jen písemnou 

dohodou smluvních stran. 

18  Tato smlouva je uzavřena okamžikem připojení podpisu poslední smluvní strany. 

19  Tato smlouva se přímo nedotýká práv nebo povinností třetích osob. Jestliže se 

práv nebo povinností třetích osob dotýká, tyto osoby vyjádřily písemný souhlas s jejím 

uzavřením, a to v příloze č. 2 či v příloze č. 3, které byly přiloženy k příjemcově žádosti. 

20  Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po 

jednom obdrží poskytovatel i příjemce. 

21  Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla 

podepsána podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísni a za nápadně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 

 

 

 

Ve Smrčku dne ………………………..  

 

 

 

 ……………………….. ……………………….. 

  Miroslav Brychnáč ______________

  

  starosta obce Smrček příjemce  

  za poskytovatele    

 

 

 

Tato Smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva obce Smrček ze dne  

……………………….., číslo ……………………….. .  
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