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1)

Zdůvodnění:

Na základě požadavku zastupitelstva města ORMM prověřil možnosti vybudování DČOV –
domácích čistíren odpadních vod v obci Radíčeves za využití dotace a předkládáme tyto
informace, které budou současně předloženy Zastupitelstvu města Žatec.
Dotace - v roce 2016 byl vypsán dotační titul na výstavbu domovních čistíren. O dotaci mohly
žádat Obce; Dobrovolné svazky obcí; Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku
obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty; Spolky. Navržená soustava DČOV musí
řešit napojení minimálně 30 % z celkového počtu EO v rámci řešeného území. Maximální výše
podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů. Po celou dobu udržitelnosti
je příjemce podpory (město) povinen zajistit řádný a odborný provoz všech podpořených DČOV v
souladu s jejich platným provozním řádem. Nedílnou součástí provozu je zajištění vzdáleného
monitoringu všech podpořených DČOV, který bude v reálném čase hlásit a evidovat případné
poruchy či závady, včetně neoprávněné manipulace, vypracovat 1x za rok souhrnnou roční zprávu
o provozu všech podpořených DČOV včetně rozborů vzorků vody a případných revizí (3tis. za
jeden odběr x 10 let udržitelnosti). Příjemce podpory uzavře s vlastníkem objektu, pro který je
realizován předmět podpory, smluvní vztah vymezující práva a povinnosti související s realizací a
provozem předmětu podpory, tato smlouva musí být uzavřena s novým vlastníkem v případě
prodeje nemovitosti. Příjemce podpory je povinen zajistit řádné nevratné a bezpečné odpojení
původních jímek či septiků u nemovitostí, jež budou napojeny na novou DČOV. Může být podána
pouze jedna žádost. Dotace pro město značně nevýhodná.
V plánu výzev pro letošní rok SFŽP ČR tuto podporu nemá.
Možnost finančního příspěvku od města ŽATEC - finanční příspěvek na vybudování domovní
čistírny odpadních vod za těchto základních podmínek:
Finanční příspěvek ve výši max. 40.000,- Kč na stavbu, tj. dodávku zařízení, stavebních a
montážních prací, projektu pro stavební řízení na jeden rodinný dům s č.p., se žadateli poskytne
při splnění těchto podmínek:
1. Finanční příspěvek bude určen pro fyzické osoby (dále žadatel), které jsou vlastníky
nemovitostí v místních částech města Žatec - Bezděkov, Trnovany, Radíčeves, Milčeves,

Velichov a Záhoří (dále jen místní části) a to tam, kde není uvažováno s řešením likvidace
odpadních vod napojením na vybudovanou veřejnou kanalizační síť.
2. Finanční příspěvek bude poskytnut pouze na objekt, který je určen k bydlení, má přiděleno
č.p., žadatelem je vlastník objektu a má v místní části trvalý pobyt.
3. Finanční příspěvek bude poskytnut na základě žádosti vlastníka objektu, po předložení
kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci, faktury na pořízení domácí ČOV + dokladu o
zaplacení, pouze bezhotovostně převodem na účet žadatele.
4. Žadatel nemá vůči Městu Žatec žádné pohledávky.
5. Žadatel předloží čestné prohlášení o likvidaci stávající jímky či septiku.
6. V případě sdružení více vlastníků rodinných domů může být finanční příspěvek násoben
počtem rodinných domů na zřízenou ČOV.
7. Každá žádost o poskytnutí finančního příspěvku bude projednána v radě města. Na
poskytnutí finančního příspěvku nebude právní nárok a poskytovatel si vyhrazuje právo
jednotlivé žádosti se zdůvodněním zamítnout.
V tomto případě by bylo nutné vypracovat pravidla pro poskytování příspěvku na vybudování
zařízení k odvádění splaškových vod ke stávajícímu domu, pokud jej nelze napojit na stávající
kanalizaci občanům s trvalým bydlištěm v Žatci a jeho místních částí města Žatec.

