Obec Blatno
PODMÍNKY DOTAČNÍ VÝZVY NA VÝSTAVBU DOMOVNÍ ČOV.
Výzva byla vyhlášena 1.2.2017

KDY BUDE MOŽNO ŽÁDAT?
Příjem žádostí bude zahájen 3.4.2017
Příjem žádostí bude ukončen ….

KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI NA VÝSTAVBU DOMOVNÍ ČOV? Fyzická osoba vlastnící nemovitost
v obci Blatno a v obcích pod Blatno spadajících, v které je k trvalému pobytu hlášena v době podání
žádosti min. 1 osoba. Tato podmínka musí být splněna po dobu udržitelnosti, tzn. Po dobu 5-ti let od
získání dotace.

CO BUDE PODPOROVÁNO?
Výstavba domovní ČOV (např. tříkomorový septik se zemním filtrem, domovní čistička, septik aj.),
která bude řádně zkolaudovaná.

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE? 20.000,- Kč.
DOTACE BUDE VYPLACENA PO REALIZACI VÝSTAVBY ČOV, A TO DO 30-TI DNŮ PO
PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI SPOLU SE VŠEMI PŘÍLOHAMI.
PRO ROK 2017 JE VYČLENĚNA Z ROZPOČTU OBCE ČÁSTKA 200.000,- Kč,
v případě potřeby může být v průběhu roku navýšena.

KDY LZE VÝSTAVBU ČOV REALIZOVAT?
Výdaje na realizaci projektu jsou způsobilé od 1.1.2017.

V JAKÝCH PŘÍPADECH NEBUDE DOTACE POSKYTNUTA?

• na ČOV, která nebude zkolaudovaná,
• na domy určené výhradně k podnikání
• v případě, že je omezeno právo vlastníka nakládat s nemovitostí (exekutorská či soudcovská
zástava nebo vyvlastnění),

• v případě, že dochází k převodu práv k nemovitosti,
• v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti neuhrazené finanční závazky po lhůtě
splatnosti vůči poskytovateli,

CO JE TŘEBA UDĚLAT PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI O DOTACI?
• Na obecním úřadě si zjistit, zda na danou lokalitu není zpracován základní hydro-geologický
posudek (bude k dispozici cca od dubna 2017).
• Zajistit projektovou dokumentaci a stavební povolení
• Realizovat výstavbu ČOV
• Zajistit kolaudační rozhodnutí
• Vyplnit ŽÁDOST O DOTACI.

KDE DOSTANU ŽÁDOST O DOTACI?
Formulář ŽÁDOSTI O DOTACI a další požadované přílohy jsou uveřejněny na webových stránkách
obce, v papírové formě jsou k vyzvednutí na obecním úřadě.

KDE JSOU VŠECHNY INFORMACE?
Na webových stránkách obce

http://obec-blatno.cz
Na obecním úřadě
474625839,

uradblatno@centrum.cz

