Program podpora DČOV – popis pravidel dotace
1. Název
Program podpora DČOV
2. Poskytovatel a vyhlašovatel programu
Obec Nové Mitrovice je jak vyhlašovatelem programu, tak i poskytovatelem dotace (dále
dotace)
3. Cíle výzvy
Cílem výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních
zdrojů prostřednictvím realizace soustav
4. Popis podporovaných aktivit
Výzva je zaměřena na podporu fyzických osob při realizaci individuálních čistíren odpadních
vod v podobě DČOV pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné
a bytové domy).
Podporovány jsou pouze DČOV nesoucí označení CE, pro které výrobce vystavil, v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým
se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se
zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, prohlášení o vlastnostech, jejichž účinnost čištění byla
stanovena na základě zkoušky dle ČSN EN 12 566-3.

5. Oprávnění příjemci dotace
O dotaci mohou žádat pouze občané trvale žijící, a to s trvalým pobytem, minimálně rok před
podáním žádosti, na území Nových Mitrovic, kteří vlastní zde nemovitost viz. bod 12. odst.d)
6. Forma a výše dotace
je poskytována formou dotace z rozpočtu obce Nové Mitrovice
Výše dotace na realizaci jedné DČOV činí:
20,- tis. Kč na jednu DČOV maximálně však 70% pořizovacích nákladů
V rodinných domech s více bytovými jednotkami či v bytových domech je výše nákladů
řešena částkou 10 000,-Kč na bytovou jednotku
7. Alokace prostředků pro výzvu

Pro výzvu je alokováno celkem 400 tis. Kč.
8. Termíny výzvy
Termín pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace (dále jen „žádost“) v rámci této výzvy:
Zahájení příjmu žádostí: 1. 7. 2022 v 10:00
Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2022, nejpozději však do vyčerpání alokace.
9. Období realizace
Podpořené projekty musí být realizovány a dokončeny před podáním žádosti. Ne však starší
3 let od podání žádosti.(tzn. i zpětně od 1.7. 2019)
10. Místo realizace projektu
Všechny podpořené projekty musí být realizovány na území Obce: Nové Mitrovice (558176),
v jeho katastrálních územích (Nové Mitrovice, Planiny, Mítov, Nechanice)
11. Způsobilé výdaje
Jedná se o ty výdaje projektu, které zakládají nárok na čerpání dotace. Prokázané výdaje
musí být skutečně, účelně, efektivně, oprávněně a nezbytně vynaložené.
Způsobilé výdaje zahrnují náklady na realizaci zařízení DČOV:
a) Nákup zařízení DČOV;
b) Instalaci a zprovoznění zařízení, zahrnující:
- Realizace souvisejících stavebních prací a dodávek nezbytných pro instalaci a zprovoznění
DČOV (např. zemní práce, přívod odpadní vody, odtok vyčištěné odpadní vody do recipientu,
opatření pro vsakování vyčištěných odpadních vod, vybudování přípojky elektrické energie
pro zařízení DČOV včetně příslušného jištění a případného samostatného měření,
akumulační nádrž na vyčištěnou odpadní vodu)
12. Podmínky výzvy
a) Každý žadatel může v rámci této výzvy podat pouze jednu žádost pro dané řešené
území.
b) Občané, kteří se účastnili programu DČOV Mítov, nemohou žádat o tuto dotaci
c) Pro účely této výzvy, je za řešené území považováno území celé obce či
prostorově oddělená část obce.
d) Předmět dotace musí řešit odvedení a čištění odpadních vod z budovy, která je v
době podání žádosti zapsána v katastru nemovitostí jako rodinný dům, bytový
dům, stavba pro rodinnou rekreaci (pouze v případě, že je využívána k trvalému
rodinnému bydlení), objekt k bydlení nebo zemědělská usedlost, a to na území
Obce: Nové Mitrovice (558176), v jeho katastrálních územích (Nové Mitrovice,
Planiny, Mítov, Nechanice)
e) V případě realizace DČOV v rodinných domech s více bytovými jednotkami či v
bytových domech, jsou podporována pouze komplexní řešení likvidace odpadních

f)
g)
h)
i)
j)

vod pro všechny bytové jednotky v domě. DČOV určené pouze pro část bytových
jednotek nejsou podporovány.
Žadatel, resp. příjemce dotace je povinen uzavřít s obcí smlouvu o poskytnutí
dotace
Příjemce dotace je povinen zajistit řádné, nevratné a bezpečné odpojení
původních jímek či septiků u nemovitostí, jež budou napojeny na novou DČOV.
Příjemce dotace zodpovídá za plnění podmínek dle všech jednotlivých povolení
k nakládání s vodami vztahujících se k předmětu dotace.
Žadatel, resp. příjemce dotace je povinen zajistit udržitelnost projektu po dobu 10
let od dokončení realizace projektu.
Dotace je poskytována žadateli ex post, po splnění všech požadavků této výzvy a
po podepsání smlouvy o poskytnutí dotace

13. Dokumenty předkládané žadatelem, resp. příjemcem dotace
Žadatel, resp. příjemce dotace je povinen předložit dokumenty a podklady požadované Obcí,
a to v prosté kopii, není-li stanoveno jinak.
- Výpis z katastru nemovitostí (vlastnický list) pozemků a staveb dotčených realizací
projektu
- Prostou kopii projektové dokumentace dle platné právní úpravy staveb
- Vyplněnou žádost o příjem dotace
- Doklad o bankovním účtu žadatele pro příjem dotace
- Doklady prokazující uhrazení nákladů související s realizací DČOV
- kolaudační/vodoprávní rozhodnutí (doklad o povolení k užívání stavby)
- Dokumenty prokazující splnění minimálních požadavků uvedených v čl. 2 pro DČOV
(certifikace čištění)
14. Způsob podání žádostí
Osobně na úřadu obce Nové Mitrovic
Žádost bude zaevidována a žadateli bude vystaveno potvrzení o podání žádosti
15. Administrace žádostí
Výzva je vyhlášena jako jednokolová, nesoutěžní.
Žádosti budou administrovány průběžně, a to v pořadí, v jakém byly doručeny na Obec Nové
Mitrovice. Podpořeny mohou být pouze úplné a formálně správné žádosti, které splní
požadavky programu touto výzvou, maximálně však do výše disponibilní alokace výzvy.
Po vyčerpaní alokace budou další žádosti zařazeny do pořadníku pro případ navýšení alokace
či prodloužení lhůty dotace.
O přidělení dotace rozhoduje zastupitelstvo obce Nové Mitrovice
16. Smlouva o poskytnutí dotace
Na základě řádně doložených a zastupitelstvem odsouhlasených dokumentů dle č. 13,
rozhodnutí a splnění veškerých relevantních podmínek této výzvy uzavře obce Nové

Mitrovice s žadatelem písemnou smlouvu, která stanoví konkrétní individuální podmínky, za
kterých se dotace poskytuje, zejména pak výši a formu dotace, lhůty, způsob čerpání
prostředků a další podmínky.
Konečná výše dotace uvedená ve smlouvě je stanovena na základě dokumentů předložených
žadatelem a může být odlišná od maximální výše dotace uvedené v rozhodnutí, nikoliv však
vyšší.
Podpisem smlouvy žadatel stvrzuje, že souhlasí s podmínkami poskytnutí dotace a s tím, že
jejich nedodržení je důvodem k vrácení části či celé dotace.
Smlouvu obce Nové Mitrovice neuzavře a dotace neposkytne v případě, že žadatel nesplní
podmínky stanovené rozhodnutím nebo pozbude-li rozhodnutí účinnosti.
17. Čerpání dotace
Čerpání prostředků dotace je možné až ex post. Čili po nabytí právní účinnosti smlouvy.
Dotace je obcí Nové Mitrovice poskytována formou bezhotovostních plateb v Kč na
bankovní účet příjemce dotace uvedený ve smlouvě. Platby jsou prováděny po splnění všech
podmínek výzvy a po odsouhlasení zastupitelstvem obce Nové Mitrovice
Kontaktní osoby pro tuto výzvu jsou:
Martin Řehoř
Anna Sivčáková
Obec Nové Mitrovice
Se sídlem: Nové Mitrovice 136, Nové Mitrovice 335 63
Zastoupené starostkou Annou Sivčákovou

