Obec

Ježovy

Program podpory 1/2019
„Pořízení nového zdroje pitné vody“
1) Účel programu, důvody podpory
Cílem poskytnutí dotace je motivování vlastníků nemovitostí k tomu, aby si pořídili vrt na
pitnou vodu.
Za pořízení nového vrtu pitné vody je považováno zejména pořízení:
- nového vrtu podzemní vody pro zajištění zásobování obytného domu, nebo plánovaného
obytného domu, pitnou vodou fyzických osob.
Dotace bude použita pouze k úhradě nákladů spojených s pořízením nového zdroje pitné vody
Na pořízení nového zdroje pro fyzické osoby v témže domě se poskytuje dotace v průběhu 10
let pouze jednou.

2) Předpokládaný celkový roční objem prostředků vyčleněný v rozpočtu na podporu
stanoveného účelu
50.000,- Kč
3) Maximální výše dotace
10.000,- Kč na pořízení 1 zdroje pitné vody

4) Způsobilí žadatelé
a) Příspěvek je určen všem fyzickým osobám trvale bydlících v územním obvodu Obce
Ježovy, tj. v katastrálním území Ježovy, Chlumská a Trnčí
b) Žadatel musí splňovat následující podmínky:
 jedná se o osobu starší 18 let,
 nesmí mít závazky vůči Obci Ježovy.

5) Lhůta pro podávání žádostí
Žádost lze podávat průběžně na Obecním úřadě Ježovy v průběhu roku:
Žádosti budou projednány vždy na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva obce Ježovy.
Žádosti se podávají na formuláři žádosti (příloha č.1).
6) Kritéria pro hodnocení žádostí
Doložení povinných příloh k žádosti:
- doklad o vlastnictví parcely, kde je nová studna místěna
- fotokopie daňového dokladu za pořízení nového zdroje pitné vody
- fotokopie potvrzení o provedení úhrady daňového dokladu
- fotokopie technických parametrů
- fotokopie osvědčení výrobce.
- fotokopie protokolu ve věci kontrolní prohlídky stavby vodního díla Městským úřadem
Klatovy

7) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
Žádosti budou evidovány na obecním úřadě v časovém sledu dle datumu doručení.
Zastupitelstvo obce Ježovy přehodnotí podané žádosti, popř. vyzve žadatele k doplnění
žádosti, a vyrozumí jej o výsledku. Následně bude žadatel vyzván k sepsání veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace.
Vyhovující žádosti, které nemohly být z finančních důvodů uspokojeny, budou přesunuty
k vyplacení na další kalendářní rok.
Uzavřená veřejnoprávní smlouva musí být schválena na veřejném zasedání zastupitelstva
obce Ježovy.
8) Podmínky pro rozhodnutí o žádosti









Dotace může být použita pouze k účelu, na který byla poskytnuta, tj. na pořízení nového
zdroje pitné vody.
Dotace může být poskytnuta pouze na pořízení výše uvedeného zdroje pitné vody, které bylo
uvedeno do trvalého provozu v souladu s platným zákony a dalšími předpisy, upravujícími
podmínky provozu nově instalovaného zdroje pitné vody.
Dotace bude poskytnuta na nový zdroj pitné vody zbudované po 1.1.2018 odbornou firmou.
Poskytoval si vyhrazuje právo ukončit poskytování dotace na základě usnesení zastupitelstva
obce.
Poskytovatel si vyhrazuje právo vstupu do objektu v doprovodu odborného znalce za účelem
prověření skutečností uvedených v technickém popisu tvořícího přílohu žádosti.
V případě, že poskytovatel zjistí, že v žádosti byly uvedeny nesprávné či nepravdivé údaje,
musí žadatel dotaci vrátit.
Žadatel podepíše veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace do 30 dní od přidělení dotace.
Žadateli bude dotace převedena na jeho účet, do 30 dnů od uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace.

Program byl schválen zastupitelstvem obce dne
Ing. Pavel Křivohlavý, Ph.D.
starosta obce Ježovy
Příloha:
1. Žádost o dotaci
Vyvěšeno na úřední desce:
Sejmuto z úřední desky:

Vyvěšeno na úřední elektronické desce:
Sejmuto z úřední elektronické desky:
příloha č. 1

Žádost o dotaci
„Pořízení nového zdroje pitné vody“
1) Žadatel (jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefon.kontakt) :
………………………………….........................…….................................................................................................
………………………………….........................…….................................................................................................
bankovní spojení: …......................................................................……………….……………...................................……
2) Účel, na který žadatel chce dotaci (vč. specifikace bytové jednotky, ve kterém byl instalován nový zdroj pitné vody):
…...........................................………............................................................................................................……...
................................................................................................................................................................................
3) Doba, v níž má být dosaženo účelu (termín kontrolní prohlídky):
………………………………….........................…….................................................................................................
4) Charakteristika nově instalovaného zdroje vody

(technické parametry studny, dodavatel.....):

………………………………….........................…….................................................................................................
………………………………….........................…….................................................................................................
5) Odůvodnění žádosti: …………….........................……………...............……………......………......………..….
………………………………….........................…….................................................................................................
………………………………….........................…….................................................................................................
6) Výše požadované dotace: 10.000,- Kč
7) Přílohy k žádosti

- doklad o vlastnictví
- fotokopie daňového dokladu za pořízení nového zdroje pitné vody
- fotokopie potvrzení o provedení úhrady daňového dokladu
- fotokopie technických parametrů
- fotokopie osvědčení výrobce.
- fotokopie protokolu ve věci kontrolní prohlídky stavby vodních děl
Žádost lze podat na Obecním úřadě v Ježovech v průběhu kalendářního roku

Žadatel prohlašuje, že se seznámil se zněním Programu podpory „Pořízení
vody “.
V Ježovech dne …………………..
………………………………………………..
podpis žadatele

nového zdroje pitné

