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Směrnice č. 1/2019
Upravující postup při poskytování finančního příspěvku na vybudování domovní
čistírny odpadních vod u rodinných domků a objektů sloužících k rekreaci
v obci Očihov a Očihovec.
Tato směrnice řeší příspěvek Obce Očihov na vybudování domovních čistíren
odpadních vod v obci Očihov a Očihovec, kde nemají občané možnost
gravitačního napojení na veřejnou kanalizaci zaústěnou do centrálních čistíren
odpadních vod.
Směrnice dává možnost všem občanům, kteří nesplňují podmínky podle
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, a ve znění pozdějších předpisů, kteří jsou
povinni odstranit nedostatky vyplývající z výše uvedených zákonů na vlastní
náklady.
Obec Očihov poskytne všem vlastníkům nemovitostí užívaných k trvalému
bydlení nebo rekreaci v Očihově a Očihovci příspěvek v maximální výši
25 000,-Kč.
Každá žádost bude projednávána v OZ Očihov individuálně a výši příspěvku
stanoví OZ Očihov. Poskytnutí příspěvku usnadní vlastníkům nemovitostí splnit
podmínky zákona č. 254/2001 Sb. na zhotovení vodohospodářského díla.
Na tento příspěvek nevzniká občanům právní nárok a nebude vyplácen
zpětně.
Občan si podá písemnou žádost o poskytnutí příspěvku na obecní úřad Očihově
na tiskopis, který obdrží v kanceláři obce, nebo si stáhne na internetových
stránkách obce: www.ocihov.cz/urad-obce/poskytovani-dotaci/
Podmínky které musí občan splňovat pro přiznání příspěvku.
1/ Finanční příspěvek je určen pro fyzické osoby, občany, kteří mají trvalý pobyt
nebo vlastní nemovitost v obci Očihov a Očihovec.
2/ Rodinný dům, nebo bytový dům musí být prokazatelně užíván k trvalému
bydlení nebo rekreaci, mít vlastní číslo popisné a nemůže se napojit na obecní
kanalizaci.
3/ Občan doloží doklad o vlastnictví, stavební povolení, povolení k vypouštění
odpadních vod a kolaudační rozhodnutí příslušných orgánů, souhlas s užíváním
stavby.
4/ Občan doloží faktury nebo účtenky na zhotovení díla.
5/ Občanovi v minulosti nebyla přidělena obecní DČOV.

6/ Žadatel nemá vůči Obci Očihov žádné pohledávky.
7/ Každá žádost o poskytnutí finančního příspěvku bude projednána OZ Očihov
v případě souhlasu s poskytnutím příspěvku bude se žadatelem o příspěvek
uzavřena veřejnoprávní smlouva.
8/ Žadatel se smluvně zaváže poskytovateli příspěvku, že vybudované dílo bude
provozovat na vlastní náklady v souladu s návodem k obsluze, tak aby bylo
funkční a plnilo podmínky zákona č. 254/2001 Sb. a ve znění pozdějších
předpisů.
Příspěvky budou poskytnuty občanům po předložení výše uvedených dokladů.
9/ Finanční prostředky budou vypláceny z kapitoly 23 /voda, kanalizace/
Tato směrnice byla schválena zastupitelstvem Obce Očihov na jeho
zasedání dne 30.1.2019 a nabývá účinnosti dnem jejího schválení.
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