OBEC BÝČKOVICE
Býčkovice 57, 412 01 Litoměřice

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE BÝČKOVICE NA ROKY
2020-2021 NA PODPORU ÚPRAVY/VÝSTAVBY LOKÁLNÍCH ZDROJŮ PITNÉ VODY
V MÍSTECH BEZ PŘIPOJENÍ K VODOVODNÍMU ŘÁDU
NÁZEV PROGRAMU

ÚČEL POUŽITÍ DOTACE
DŮVOD PODPORY STANOVENÉHO ÚČELU

CELKOVÝ OBJEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
VYČLENĚNÝCH Z ROZPOČTU OBCE NA
PODPORU STANOVENÉHO ÚČELU
MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE NA JEDNO ČÍSLO
POPISNÉ
OKRUH ZPŮSOBILÝCH ŽADATELŮ

LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ
LHŮTA PRO ROZHODNUTÍ O ŽÁDOSTI
KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI

IČO: 00832316

Dotace na úpravu/výstavbu lokálních zdrojů
pitné vody (bez možnosti připojení
k vodovodnímu řádu)
Úprava/výstavba lokálních zdrojů pitné vody, kde
nelze připojit k vodovodnímu řádu
Podpořit zabezpečení pitnou vodou obyvatel
žíjících v nemovitostech bez připojení
k vododnímu řádu
300.000,-Kč

Max. 30.000,-Kč, současně 90% vynaložených
nákladů
Vlastník nemovitosti, sloužící k bydlení (rodinný
dům), s trvalým pobytem v k.ú. Býčkovice, Velký
Újezd U Litoměřic.
Pokud se jedná o spoluvlastnictví nemovitosti,
jeden z vlastníků vystupuje jako žadatel, ostatní
spoluvlastníci podají písemný souhlas se stavbou
a žádostí o dotaci, který bude součástí žádosti o
dotaci
Průběžně od 1.10.2020 do 15.10.2021
Nejpozději do 62 dnů od podání žádosti
 Vlastnictví nemovitosti, ke které se zdroj
pitné vody vztahuje
 Dotace bude poskytnuta všem
způsobilým žadatelům, kteří podají
úplnou žádost o poskytnutí dotace
včetně přílohy č.1. a jejichž žádost bude
schválena zastupitelstvem obce
Býčkovice, a se kterými dojde k uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace (VPS)
 Žadatel nemá vůči obci Býčkovice žádné
závazky po splatnosti
 Žadatel předloží spolu s žádostí přehled
prací a rozpočet akce, kterou chce dotací
financovat

bankovní spojení: 44129471/0100

www.byckovice.cz

OBEC BÝČKOVICE
Býčkovice 57, 412 01 Litoměřice
PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE

PODMÍNKY PRO PŘÍJEMCE DOTACE

POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ DOTACE

PŘÍLOHY

DATUM A ČÍSLO USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BÝČKOVICE, KTERÝM BYLO VYHLÁŠENÍ
DOTAČNÍHO PROGRAMU SCHVÁLENO

 Na poskytnutí dotace není právní nárok
 Dotace bude poskytována v české měně,
bezhotovostním převodem
 Na každé číslo popisné, lze vyplatit pouze
jednu dotaci
 Po podpisu VPS bude vyplacena celá výše
dotace
 Uznatelné náklady: náklady na čištění,
technologické části, samotné pořízení
lokálního zdroje pitné vody
 Doba udržitelnosti projektu je stanovena
na 10 let ode dne poskytnutí dotace
 Příjemce dotace umožní kdykoli, a to i
opakovaně v průběhu doby udržitelnosti
projektu provést kontrolu lokálního
zdroje pitné vody
 Žadatel předloží žádost o dotaci = příloha
č.1
 Po schválení přiznané dotace bude
žadatel vyzván k podpisu VPS a současně
předloží žádost o platbu dotace = příloha
č.2
 Do 12 měsíců od podpisu VPS předloží
příjemce dotace vyúčtování poskytnuté
dotace = příloha č.3
Příloha č.1 – Žádost o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Býčkovice
Příloha č.2 - Žádost o platbu dotace
Příloha č.3 – Závěrečné vyúčtování dotace
23.09.2020 – usnesení č. 2-18/2020

Informace o dotačním programu – na Obecním úřadu Býčkovice.
Podmínky a přílohy dotačního programu jsou také zveřejněny na úřední desce (elektronické ) obce
Býčkovice.
Vyvěšeno: 24.9.2020
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