Obec Libenice

Obec Libenice vyhlašuje dotační program na podporu domovních
čistíren odpadních vod.
Zastupitelstvo obce Libenice schválilo na svém 10. zasedání v roce 2019 dne 18. prosince
2019 usnesením č. 6/10/2019 Směrnici č. 2/2019 ( dále jen „Směrnice“) pro poskytování
příspěvku na vybudování domovní čistírny odpadních vod.
Název programu:
Vyhlásil:
Číslo výzvy :
Účel podpory :
Důvod podpory:

Kontaktní osoba programu:
Odkaz na webové stránky
obce
Lhůta pro podání žádosti :
Předpokládaný
celkový
finanční objem určený pro
vyhlášení tohoto programu:
Maximální výše dotace:
Kriteria hodnocení:
Právní forma :
Způsob financování:
Podmínky vyúčtování:
Ostatní:

280 02 Libenice 115

Domovní čistírna odpadních vod
Obec Libenice, Libenice 115, 280 02 Kolín 2, IČ 00235539,
datová schránka 7ebaxcb
1/2019
Výstavba domovní čistírny odpadních vod ve vlastnictví
příjemce
Snížení finančního zatížení žadatele při řešení problémů
s odkanalizováním a čištění odpadních vod, tzn. zkvalitnění
podzemních i povrchových vod a zlepšení životního
prostředí
Lubomír Marcin, starosta, tel. 724 160 395,
obec@libenice.cz¨
www.libenice.cz
Do 30. 12. 2020
600.000,- Kč
Jednorázová částka 30.000,- Kč
Směrnice č. 2/2019
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce
Libenice
Bankovním převodem
Akce je vyúčtována jednorázově, předložením všech
požadovaných dokladů a uzavřením smlouvy
Příjemce dotace musí poskytnuté finanční prostředky použít
pouze k účelu, na který byly určeny, musí dbát o účelné a
hospodárné využití poskytnutých finančních prostředků
Na poskytnutí dotace není právní nárok. Poskytnutí dotace
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Obec Libenice
nezakládá nárok na poskytnutí dotace v obdobích
následujících.
Pokud příjemce nedoloží potvrzení o žádosti podané ve věci
příslušnému speciálnímu úřadu nejpozději do 30.12.2020,
nárok na poskytnutí finančních prostředků zaniká.
Podmínky pro poskytnutí dotace se řídí Směrnicí, která je přílohou č. 1 tohoto vyhlášení
programu. Žádosti o dotaci musí být podány na předepsaném formuláři programu, které tvoří
přílohu č. 2 tohoto vyhlášení dotačního programu.

.

Postup pro povolení čistírny odpadních vod (ČOV)
 Nechat si zpracovat projektovou dokumentaci autorizovanou osobou pro umístění
a stavbu ČOV.
 Získat závazná stanoviska dotčených orgánů (Koordinované závazné stanovisko
Městského úřadu v Kolíně).
 Podat žádost o společné povolení stavby ČOV na speciálním stavebním úřadě vodoprávní úřad v Kolíně, odbor životního prostředí.
 Po vydání společného stavebního povolení (po nabytí právní moci)/společného
souhlasu (po nabytí účinnosti) pro stavbu ČOV je možné zahájit stavbu ČOV.
 Po dokončení stavby ČOV je potřebné podat žádost o vydání kolaudačního souhlasu
nebo kolaudačního rozhodnutí opět u vodoprávního úřadu v Kolíně, odbor životního
prostředí.
 Po vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí je potřebné podat
žádost na příslušném formuláři, který je přílohou Směrnice. Tuto vyplněnou žádost
podáte na Obecním úřadu v Libenicích včetně povinné přílohy - Povolení k užívání
stavby a kopie výpisu katastru z nemovitostí.
Ve výjimečném případě může dojít k jinému postupu povolení stavby ČOV, než je zde
uvedeno.
Projednáno a schváleno na 2. zasedání 2020 Zastupitelstva obce Libenice usnesením č. 3/2/2020.

V Libenicích dne 5. 3. 2020

Lubomír
Marcin
280 02 Libenice 115

Digitálně podepsal
Lubomír Marcin
Datum: 2020.03.05
09:45:01 +01'00'
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