PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ÚČELOVÉHO PŘÍSPĚVKU
Z ROZPOČTU MĚSTA NÝŘANY – ZBUDOVÁNÍ DČOV

Příspěvek poskytovaný z rozpočtu Města Nýřany tuzemským fyzickým osobám se řídí zákonem č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.
1.
Předmět příspěvku
1.1

Předmětem „Pravidel pro poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu Města Nýřany“ jsou pravidla pro
zbudování domovní čistírny odpadních vod (dále jen DČOV), která slouží k likvidaci odpadních vod
z nemovitostí (domácností) za předpokladu, že nelze nemovitost napojit na kanalizaci pro veřejnou
potřebu zakončenou čistírnou odpadních vod anebo výdaje na přípojku by byly vyšší, než je
maximální výše příspěvku dle článku 3.

1.2

Jedná se o DČOV s vypouštěním odpadních vod do vod povrchových, případně do vod podzemních.
2.
Určení a vyplácení příspěvku

2.1

Příspěvek je určen pro občany města Nýřany s trvalým pobytem v nemovitosti, jejíž odpadní vody mají
být napojeny na DČOV a jež se nachází na území města Nýřany. Žadatel musí být zároveň majitelem
nemovitosti, nesmí v nemovitosti podnikat a nemovitost nesmí být zkolaudována jako rekreační objekt.

2.2

Příspěvek je určen pro DČOV zbudované od 1.1.2018.

2.3

Příspěvek bude vyplácen od 1.1.2019 na základě schváleného rozpočtu.

2.4

Příspěvek bude poskytnut za účelem zbudování DČOV, a to:
2.4.1 na pořízení vlastní DČOV pro jednu nemovitost, jedná-li se o rodinný dům
2.4.2 na pořízení vlastní DČOV pro jednu nemovitost do 25 ekvivalentních obyvatel (25 osob), jednáli se o bytový dům o více bytových jednotkách
3.
Výše příspěvku

3.1

Příspěvek se poskytuje do výše:
3.1.1 80.000,00 Kč na pořízení, osazení a napojení DČOV u rodinného domu, avšak max. do výše 80
% uznatelných nákladů na stavební akci
3.1.2 150.000,00 Kč na pořízení, osazení a napojení DČOV u bytového domu od 6 do 15
ekvivalentních obyvatel, avšak max. do výše 80 % uznatelných nákladů na stavební akci
3.1.3 200.000,00 Kč na pořízení, osazení a napojení DČOV u bytového domu nad 15 ekvivalentních
obyvatel, avšak max. do výše 80 % uznatelných nákladů na stavební akci

3.2

Město Nýřany si vyhrazuje právo ve vztahu k potřebám a k rozpočtu města na běžný rok poskytnout
roční příspěvek na DČOV v souhrnné výši max. do 3 mil. Kč s tím, že příspěvky budou vypláceny na
základě pořadí zaevidovaných došlých žádostí žadatelů a při splnění podmínek dle článku 4. těchto
pravidel.
4.
Podmínky výplaty příspěvku

4.1

O příspěvek na pořízení, osazení a napojení DČOV může na základě podané a zaevidované žádosti o
poskytnutí účelového příspěvku (registrace žádosti), jež tvoří přílohu těchto pravidel, žádat pouze:
4.1.1 u rodinného domu majitel nemovitosti
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4.1.2 u bytového domu právnická osoba zastupující majitele bytových jednotek
4.2

Příspěvek je vyplácen na základě žádosti o proplacení a vyúčtování účelového příspěvku a:
4.2.1 předloženého stavebního povolení nebo souhlasného prohlášení s ohlášenou stavbou na
výstavbu DČOV vydaným příslušným vodoprávním úřadem (Městský úřad Nýřany, odbor
životního prostředí) nebo příslušným stavebním úřadem (Městský úřad Nýřany, odbor výstavby)
4.2.2 předloženého a potvrzeného tiskopisu od vodoprávního úřadu nebo od odboru výstavby
z kontrolní prohlídky po ukončení stavební akce, že stavební akce byla provedena v souladu
s vodoprávními předpisy
4.2.3 vyčíslených celkových nákladů na pořízení, osazení a napojení DČOV po ukončení stavební
akce s podpisem žadatele a to je přiložením veškerých účetních dokladů (v originální podobě)
se všemi náležitostmi znějících na jméno příjemce příspěvku souvisejících s vyčíslenými
celkovými náklady. Uznatelnými náklady se rozumí nákup DČOV (včetně dopravy), zemní práce
spojené s osazením DČOV a propojením s nemovitostí a instalace DČOV.
4.2.4 předložených účetních dokladů prokazujících úhradu za pořízení, osazení a napojení DČOV
4.2.5 aktuální výpis z katastru nemovitostí na nemovitost napojenou na DČOV a nemovitost, kde je
umístěna DČOV.
4.2.6 sepsané a vzájemně podepsané veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku

4.3

Na akci specifikovanou v článku 2. nelze čerpat příspěvek z rozpočtu města, pokud je čerpán
příspěvek z jiných finančních zdrojů.

4.4

Žádost o proplacení a vyúčtování účelového příspěvku dle bodu 4.2 musí být podána do 60 dnů od
obdržení potvrzeného tiskopisu od vodoprávního nebo stavebního úřadu z kontrolní prohlídky po
ukončení stavební akce.

4.5

O příspěvek akce ukončené v průběhu roku 2018 musí být požádáno nejpozději do 31. 3. 2019.
5.
Doplňující ustanovení

5.1

Majetek pořízený z příspěvku nesmí být po dobu 5 let od ukončení realizace stavební akce prodán ani
bezúplatně převeden na třetí osobu a musí být funkční, jinak je příjemce povinen příspěvek vrátit.

5.2

Příspěvek nesmí být použit v rozporu s účelem příspěvku, jinak je příjemce povinen příspěvek vrátit

5.3

Poskytovatel příspěvku je oprávněn prostřednictvím Městského úřadu Nýřany provádět kontrolu užití
účelového příspěvku dle příslušných pravidel ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve znění pozdějších předpisů.

5.4

Příjemce příspěvku, ale i osoby trvale žijící v nemovitosti, nesmí být dlužníky města Nýřany.

5.5

V případě pochybnosti, zda lze náklady z prostředků příspěvku hradit či nikoliv, rozhoduje o
uznatelnosti nákladů výhradně poskytovatel.

5.6

Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo tato pravidla měnit či tento příspěvek zrušit.

5.7

Na poskytnutí příspěvku není žádný právní nárok.
6.
Závěrečná ustanovení

Tato pravidla byla schválena na veřejném zasedání zastupitelstva města Nýřany dne 06. 06. 2018.

…………………………………………
místostarosta města

…………………………………………
starosta města

