
Dotace z rozpočtu obce – podmínky poskytnutí dotace 
 

1. Obecná ustanovení 

Dotace se poskytuje za účelem realizace projektu „Zadržení dešťové vody na vlastním 

pozemku“ žadatele.  

Příjemce dotace je povinen realizovat Projekt v souladu se žádostí o podporu, aby byl 

splněn účel dotace: zadržení dešťové vody na vlastním pozemku. 

 

2. Poskytovatel dotace 

Obec Vranovice 

Adresa: Školní 1, 691 25 Vranovice 

IČ: 00283720 

Statutární zástupce: Ing. Jan Helikar, starosta obce 

 

3. Specifikace příjemce dotace 

Žadatel dotace musí být majitelem stavby rodinného domu v katastru obce Vranovice. 

Žadatel: 

R.č.: 

Bydliště: 

 

4. Maximální výše dotace 

Maximální výše dotace je 10.000,-Kč. 

 

5. Účel dotace 

Účelem dotačního titulu je zvýšení zadržené dešťové vody v krajině.  

Dotace může být využita jen a pouze za účelem realizace změny svodu dešťové vody 

do veřejné kanalizace na zadržení dešťové vody na vlastním pozemku. 

Příklad: 

- Vlastník RD využije pro svod dešťové vody bývalou jímku odpadních vod a po 

naplnění jímky zajistí možnost vsakování (přepad, čerpání za účelem zalévání) 

- Vlastník RD si vybuduje pro svod dešťové vody na vlastním pozemku novou 

zádržní nádobu a po naplnění nádoby zajistí možnost vsakování ( přepad, čerpání 

za účel zalévání). 

- Vlastník RD zajistí odvod dešťové vody na vlastní pozemek, její postupné 

vsakování 

 

6. Povinnosti příjemce dotace 

Žádosti o dotace se budou podávat na předepsaném formuláři. 

Žadatel o dotaci musí doložit: 

- Současné napojení svodu dešťové vody do kanalizace 

- Stručný popis (projekt) svodu dešťové vody na vlastní pozemek. 

 

7. Časový harmonogram  

Dotace nejsou časově ohraničeny. 

Žádosti o dotace se předkládají na předepsaném formuláři. 

Realizace projektu: do 5-ti měsíců po schválení v Radě obce. 

Proplacení výše dotace do 30-ti dnů po kontrole o dokončení projektu. 

 

 

 



8. Způsobilé výdaje 

Projekt může být realizován i vlastními náklady. 

Nárok na dotaci není nutné dokládat daňovými doklady. 

 

9. Kontrola 

Žádost o proplacení dotace bude doložena čestným prohlášením o realizaci projektu a 

prohlášením člena Rady obce o provedené kontrole dokončení dotačního projektu. 

 

10. Platební podmínky 

Úhrada dotace bude provedena do 20-ti dnů po předložení: 

- Předepsaného prohlášení o realizaci projektu 

- Předepsaného prohlášení člena Rady obce o dokončení dotačního projektu 

- Předložení žádosti o proplacení žádosti o dotaci. 

 

 

Ve Vranovicích dne 5.1.2021 

 

Vypracoval: 

 Ing. Jan Helikar, starosta obce 

 

Schváleno v Radě obce dne: 11.1.2021 

 

 

 

Schváleno v ZO dne: 25.2.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


