Přlloha č. 4

Obec Velké Losiny

Rudé armády 321, 788 15 Velké Losiny

Podmínky a účel pro poskytování dotace na zajišťování pitné vody
Účel dotace: Dotace může být poskytnuta majitelům (fyzickým osobám) nemovitosti na území obce Velké
Losiny, sloužícím k trvalému bydlení, obývaných osobami přihlášenými k trvalému pobytu v předmětné
nemovitosti, kteří si zrealizují prohloubení vrtu, nebo studny vyvolané prokazatelně nedostatkem vody, nebo
provedení nové studny nebo vrtu, a to v souladu s Programem pro poskytování dotací z rozpočtu obce Velké
Losiny v roce 2018 (dále též Program).
Kompetence: O poskytnutí této dotace až do vyčerpání stanoveného ročního limitu uvedeného v tabulce č. 1
Programu pro poskytování dotací rozhoduje Rada obce Velké Losiny.
Výše dotace: Finanční příspěvek pro tento účel se poskytne do výše 12.000,-Kč (dvanácttisíckorun
českých) na 1 studnu/vrt a 1 nemovitost,
Podmínky poskytnutí dotace: dotace bude poskytnuta za splnění těchto podmínek:


dotace může sloužit jen na prohloubení studny/vrtu, nebo provedení nové studny/vrtu a s tím související
modernizaci technického zařízení na čerpání vody, na základě písemné žádosti žadatele,



žadatel před poskytnutím dotace prokáže platným výpisem z katastru nemovitostí ne starším 1 měsíc,
že je vlastníkem nemovitosti, pro kterou je dodávána voda studny/vrtu, na jejichž provedení má být
poskytnuta dotace, a že nemovitost slouží pro trvalé bydlení,



žadatel může o dotaci požádat způsobem stanoveným v Programu kdykoli v období od 2. 1. 2018 do
prodlouženého termínu pro tento účel 15. 12. 2018,



práce provedené svépomocí nebudou dotovány,



na poskytnutí dotace bude mezi žadatelem a obcí uzavřena předem veřejnoprávní smlouva,



dotace bude poskytnuta jen do výše skutečně zaplacených nákladů žadatelem,



dotace se vztahuje na práce provedené v období posledních 5 let před podáním žádosti,



žadatel umožní před poskytnutím dotace fyzickou kontrolu provedení prací na místě pověřeným
zástupcem obce,



žadatel je povinen provést vyúčtování přijaté dotace způsobem, stanoveným v Programu,



žadatel není oprávněn prodat studnu, vrt nebo zařízení, na které byla poskytnuta dotace, jiné osobě,



v případě, že se prokáže, že žadatel poruší některou z výše uvedených zásad, je povinen poskytnutou
dotaci do 14 dnů od zjištění vrátit na účet obce,



pokud z jednoho vrtu nebo studny bude zásobováno vodou více nemovitostí než jedna, bude poskytnuta
pouze jedna dotace,



dotace se neposkytne v případě, kdy nemovitost je v dosahu veřejného vodovodu nebo kdy stávající
studny jsou dostatečným zdrojem pitné vody,



případné daňové zatížení související s poskytnutím dotace ponese žadatel.

