Obce Vícenice
vyhlašuje
Program pro poskytování dotací
na výstavbu kanalizačních přípojek k rodinným
domům na území obce
Článek 1
Účel a důvody Programu
1) Název programu: Program pro poskytování dotací na výstavbu kanalizačních přípojek
k rodinným domům na území obce Vícenice.
2) Účelem poskytovaných finančních prostředků na výstavbu kanalizačních přípojek k rodinným
domům na území obce je veřejný zájem pro snížení znečištění vod z komunálních zdrojů.
3) Předpokládaný celkový finanční objem vyčleněný v rozpočtu na podporu stanoveného účelu:
200.000,- Kč.
4) Okruh způsobilých žadatelů: fyzické osoby vlastnící rodinný dům v obci Vícenice.
5) Územní zaměření podpory: Podpora je určená pouze majitelům těch rodinných domů, které
jsou umístěny v obci Vícenice, tj. v katastrálním území Vícenice u Dolních Lažan. Jedná se o
kanalizační přípojky, které byly povoleny společně v rámci akce „Vícenice – splašková
kanalizace“ v roce 2019 (dále jen „splašková kanalizace“).
Článek 2
Obecná ustanovení a vymezení pojmů
1) Tento Program pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Vícenice na výstavbu kanalizačních
přípojek k rodinným domům na území obce (dále jen „program“) tvoří program Obce
Vícenice, jakožto poskytovatele dotací (dále také jen „obec“ nebo „poskytovatel“), přijatý a
zveřejněný poskytovatelem v souladu s ustanovením § 10a odst. 1 písm. f) a § 10c zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“).
2) Podmínky pro poskytnutí a využití dotace podle tohoto programu se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o obcích“), a dalších obecně závazných právních předpisů, jako rovněž příslušnou
veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace, uzavřenou mezi poskytovatelem a příjemcem
dotace.
3) Kanalizační přípojkou se ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o
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vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, rozumí samostatná stavba tvořená
úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace připojované stavby k zaústění do stokové sítě.
Kanalizační přípojka je tvořena veřejně přístupnou částí, tj. potrubím (vč. revizní šachty)
umístěným na veřejně přístupném neoploceném pozemku od zaústění do stokové sítě po
hranici oploceného soukromého pozemku a potom část, která pokračuje za oplocením po
soukromém neveřejně přístupném (oploceném) pozemku vlastníka nemovitosti.
4) Účelem dotací je podpora zbudování kanalizačních přípojek k jednotlivým rodinným domům,
které byly povoleny společně v rámci akce „Vícenice – splašková kanalizace“ v roce 2019.
Kanalizační přípojky na veřejně přístupné části budou zřízeny v rámci stavby hlavních stok
splaškové kanalizace a jsou již součástí smlouvy o dílo v rámci realizace akce „Vícenice –
splašková kanalizace“. Soukromá část kanalizační přípojky je ta část přípojky/potrubí, která je
umístěna na oploceném, neveřejně přístupném pozemku vlastníka nemovitosti. Stavbu této
soukromé části přípojky řeší tento program. Rozsah přípojek je dle povolené projektové
dokumentace „Vícenice – splašková kanalizace“ z roku 2019.
5) Žadatelem o poskytnutí dotace (dále také jen „žadatel“) se rozumí osoba, která podala žádost o
poskytnutí dotace podle článku 6 tohoto programu. Příjemcem dotace (dále také jen
„příjemce“) se rozumí výlučně fyzická osoba, která je vlastníkem rodinného domu na území
obce Vícenice, která podala žádost o přidělení dotace a uzavřela s poskytovatelem
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace podle článku 8 tohoto programu (týká se rodinných
domů splňující článek 2, odst. 4 programu).
6) Příslušná ustanovení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mají přednost před
ustanoveními tohoto Programu.
7) Poskytovatel zveřejní nabídku udělení dotací dle těchto zásad prostřednictvím obecního
zpravodaje, na úředních deskách a na svých internetových stránkách.

Článek 3
Pravidla poskytování dotace
1) Dotace podle tohoto programu budou poskytovány výhradně na základě předchozí řádně
vyplněné písemné žádosti dle článku 6 tohoto programu.
2) Dotace se poskytne na zřízení kanalizačních přípojek k rodinným domům na území obce,
jejichž vlastníkem je příjemce. V případě, že se jedná o rodinný dům ve společném jmění
manželů nebo v podílovém spoluvlastnictví více osob, považují se za příjemce všichni tito
vlastníci (spoluvlastníci), kteří jsou povinni žádost o poskytnutí dotace podat společně, a
případná dotace bude poskytnuta v plné výši pouze k rukám (na bankovní účet) jednoho z nich,
přičemž finanční prostředky z poskytnuté dotace si tito příjemci mezi sebou sami vypořádají.

Článek 4
Lhůta k předkládání žádostí
1) O dotaci může žadatel požádat až po realizaci předmětné kanalizační přípojky a až po jejím
napojení na nově budovanou splaškovou kanalizace. Potvrzení o napojení na tuto novou
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splaškovou kanalizaci, podepsanou zástupcem provozovatele kanalizace společnosti
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč, bude součástí žádosti o
dotaci.
2) Při splnění odst. 1 čl. 4 programu lze požádat nejdříve 30 dní po vyvěšení tohoto dotačního
programu na úřední desce Obce Vícenice, nejpozději 31. 8. 2022.
Článek 5
Stanovení výše dotace
1) Výše dotace činí 200,- Kč na 1 délkový metr skutečně realizované soukromé části
kanalizační přípojky, v délce maximálně dle povolené projektové dokumentace „Vícenice –
splašková kanalizace“ z roku 2019.
2) Podkladem pro stanovení výše dotace bude projektová dokumentace „Vícenice – splašková
kanalizace“ z roku 2019, podle níž byly kanalizační přípojky společně povoleny.
Článek 6
Postup při podání žádosti o poskytnutí dotace
1) Žadatelé, kteří projeví zájem o dotaci, si vyzvednou u poskytovatele, v úředních hodinách
prostřednictvím Obecního úřadu Vícenice (dále jen „obecní úřad“), předepsaný tiskopis žádosti
o poskytnutí dotace, nebo si ho stáhnou z internetových stránek obce. Formulář pro podání
žádosti o poskytnutí dotace tvoří přílohu tohoto programu.
2) Řádně vyplněné a podepsané žádosti o poskytnutí dotace je třeba doručit písemně na adresu
sídla poskytovatele nebo osobně na podatelnu obecního úřadu. Okamžikem podání žádosti je
datum jejího odeslání nebo osobního podání. Připadne-li poslední den lhůty pro podání žádosti
na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.
3) K žádosti je žadatel povinen přiložit kopii smlouvy/potvrzení prokazující připojení budovy
prostřednictvím předmětné kanalizační přípojky na novou splaškovou kanalizaci podepsanou
zástupcem provozovatele kanalizace společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,
a.s., divize Třebíč.
4) V případě neúplné či nesprávně vyplněné žádosti o poskytnutí dotace upozorní obecní úřad
žadatele písemně na tyto vady žádosti s tím, že pokud žadatel v dodatečně stanovené lhůtě,
která nesmí být kratší než 10 dnů, vady své žádosti neodstraní, bude jeho žádost bez dalšího
odložena - tj. nebude předložena starostovi nebo zastupitelstvu obce k rozhodnutí o poskytnutí
dotace. Lhůta pro podání žádosti však je zachována.
5) Podané žádosti se archivují a žadatelům nebudou vráceny.
Článek 7
Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí dotace
1) Dotace bude poskytnuta po schválení starostou nebo zastupitelstvem obce a uzavření příslušné
veřejnoprávní smlouvy (viz níže). Dotace bude vyplacena příjemci jednorázově formou
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bezhotovostního převodu na bankovní účet příjemce, a to způsobem stanoveným v příslušné
veřejnoprávní smlouvě. V případě poskytnutí dotace více příjemcům (spoluvlastníkům či
manželům s budovou ve společném jmění manželů) platí pravidla uvedená v článku 3 odst. 2
programu, nebude-li dohodnuto jinak, avšak všichni tito příjemci jsou z příslušné uzavřené
veřejnoprávní smlouvy oprávněni a povinni společně a nerozdílně.
2) O rozhodnutí starosty nebo zastupitelstva obce o poskytnutí (případně neposkytnutí)
požadované dotace informuje žadatele písemně bez zbytečného odkladu obecní úřad. Pokud
poskytovatel nevyhoví zcela nebo zčásti žádosti o poskytnutí dotace, sdělí žadateli také důvod
nevyhovění jeho žádosti.
3) V případě rozhodnutí starosty nebo zastupitelstva obce o poskytnutí dotace a o schválení
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace obdrží žadatel spolu s písemnou informací podle
předchozího odstavce také ve dvojím vyhotovení k podpisu návrh předmětné smlouvy,
podepsaný poskytovatelem.
4) Žadatelé berou na vědomí, že na poskytnutí dotace není právní nárok. Proti rozhodnutí
poskytovatele o poskytnutí nebo neposkytnutí dotace není přípustný žádný opravný prostředek.

Článek 8
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
1) Po schválení dotace starostou nebo zastupitelstvem obce uzavře poskytovatel s příjemcem
písemnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace (dále také jen „veřejnoprávní smlouva“),
která bude obsahovat všechny náležitosti uvedené v ustanovení § 10a odst. 5 zákona č.
250/2000 Sb.
2) Ve veřejnoprávní smlouvě bude mimo jiné uvedeno, že příjemci jsou známy všechny
podmínky pro udělení dotace stanovené poskytovatelem a vyplývající z veřejnoprávní smlouvy
a těchto zásad, dále že příjemce s poskytnutím dotace za těchto podmínek souhlasí, a že
poskytnutou dotaci využije pouze v souladu s účelovým určením uvedeným v jeho žádosti o
poskytnutí dotace a ve veřejnoprávní smlouvě.
3) Žadatel (příjemce) je povinen akceptovat zveřejnění údajů vyplývající z tohoto rozhodnutí.
Článek 9
Důvody pro neposkytnutí dotace
1) Žádost o dotaci může být, mimo jiné, zamítnuta (dotace nebude poskytnuta) zejména z těchto
důvodů:
a) žadatel nedodrží lhůtu k podání žádosti dle článku 4 těchto zásad;
b) žádost neobsahuje veškeré povinné údaje a povinné přílohy uvedené v článku 6 odst. 3
programu;
c) zjistí-li poskytovatel, že žadatelem uváděné skutečnosti jsou nepravdivé či nesprávné.
2) Mezi uchazeče o příspěvek nebudou zařazeni ti žadatelé, kteří mají nevyrovnané závazky vůči
obci (dluhy na poplatcích ze psů, za odpad apod.).
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Článek 10
Povinnosti příjemce dotace
1) Příjemce je povinen neprodleně oznámit poskytovateli každou změnu skutečností týkajících se
příjemce nebo programu, na který byla dotace poskytnuta, pokud je tato skutečnost pro plnění
veřejnoprávní smlouvy podstatná.

Článek 11
Závěrečná ustanovení
1) Tento program schválilo Zastupitelstvo obce Vícenice na svém zasedání konaném dne 8. 7.
2021, a to svým usnesením č. 3-2021-14.
2) Přílohy: Příloha č. 1 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vícenice na stavbu domovní
kanalizační přípojky

………………………………………
Ing. Vítězslav Krotký
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
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Příloha č. 1
Obec Vícenice
Vícenice čp. 31
676 02 pošta Moravské Budějovice

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vícenice
na stavbu domovní kanalizační přípojky

1) Jméno a příjmení žadatele: …………………………………………………………………………………………
2) Datum narození: …………………………………………………………………….…...................................
3) Adresa trvalého bydliště:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
e-mail: ………………………………………….. telefon: ……………………………………………..
4) Adresa stavby pro níž je likvidace vod řešena, pokud je jiná než trvalé bydliště žadatele
…………………………………………………………………………………………............................................
5) Parcelní číslo, na kterém je stavba umístěna………………………………………..........................
6) Číslo účtu........................................................... banka ……………………………………………….
7) Skutečná délka soukromé části kanalizační přípojky v běžných metrech ……………………

Přílohy:
•

kopii smlouvy/potvrzení prokazující připojení budovy prostřednictvím předmětné kanalizační
přípojky na novou splaškovou kanalizaci podepsanou zástupcem provozovatele kanalizace
společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč.

Žadatel se seznámil s programem pro poskytnutí dotace a technickými podmínkami pro připojení a
svým podpisem s nimi vyslovuje souhlas.
Čestné prohlášení o závazcích vůči obci Vícenice:
Potvrzuji, že nemám nesplněné závazky vůči obci Vícenice.

V …………………………... dne …………………….
…………………………………
podpis žadatele
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