MĚSTO TANVALD

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ
Z ROZPOČTU MĚSTA TANVALD
Název programu

I.

„Podpora projektů na odkanalizování nemovitostí pro rok 2019“
II. Vyhlašovatel dotačního programu
Vyhlašovatelem dotačního programu a poskytovatelem dotace je město Tanvald (dále jen
„město“), Palackého 359, 468 41 Tanvald, IČ: 00262587, zastoupené starostou města.
Program byl schválen usnesením Rady města Tanvald č. 112/7/2019 ze dne 10.04.2019.

III.

Účel dotačního programu

Finanční podpora odkanalizování rodinného domu dle platných předpisů, čímž se rozumí:
1. vybudování vodního díla sloužícího k čištění odpadních vod s vypouštěním
přečištěných odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních (stavba
biologického septiku se zemním filtrem s přepadem zaústěným do vsakovacího
zařízení nebo do vodního toku nebo stavba domovní čistírny odpadních vod
s přepadem zaústěným do vsakovacího zařízení nebo do vodního toku);
2. vybudování kanalizační přípojky na kanalizační řad svedený na centrální čistírnu
odpadních vod.
IV.

Důvod podpory

Důvodem je finanční podpora fyzických osob - majitelů rodinných domů v jejich aktivitách
směřujících k ochraně životního prostředí.

V.

Celkový

objem peněžních prostředků vyčleněných na podporu stanoveného
účelu

Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu uvedeného
dotačního programu činí 200 000 Kč.
VI. Vymezení okruhu způsobilých žadatelů
Dotační program je určen pro fyzické osoby, které vlastní rodinný dům na katastru města
Tanvald.

Dotační program se nebude vztahovat na odkanalizování v lokalitě Šumburk nad Desnou, kde
bude vybudována nová kanalizace v akci „Tanvald, Šumburk – vodovod a kanalizace ve
Vítězné ulici“.

VII.

Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace

Dotace může být poskytnuta pouze způsobilému žadateli dle článku č. VI. tohoto
programu.
Na jednotlivý projekt může být požadována dotace v maximální výši 20.000 Kč.
V případě, že rodinný dům vlastní více fyzických osob, může být příjemcem dotace pouze
jedna z nich.
O dotaci v tomto dotačním programu nemohou žádat subjekty, které mají dluh vůči městu.
Žádost o dotaci musí být předložena v písemné formě na předepsaném formuláři
v jednom podepsaném originále a musí obsahovat:
a) jméno a příjmení žadatele,
b) adresu bydliště,
c) přesné označení rodinného domu - adresa, číslo popisné (je-li již vydáno), číslo
parcely a způsob jeho odkanalizování,
d) výpis z katastru nemovitostí či jiný doklad o vlastnictví rodinného domu,
e) souhlas s užíváním stavby (odkanalizování) vydaný vodoprávním úřadem v souladu
s ustanovením § 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění v roce 2018, 2019 nebo protokol o prohlídce díla vydaný správcem
kanalizačního řadu v roce 2018, 2019.
f) číslo účtu u bankovního ústavu, na které bude dotace převedena.
Lhůty dotačního programu:
 datum vyhlášení: 16. 04. 2019
 lhůta pro podání žádosti: od 20. 05. 2019 do vyčerpání finančních prostředků
uvedených v čl. V.

Mgr. Vladimír Vyhnálek v.r.
starosta

Na úřední desce MěÚ Tanvald zveřejněno dne: 16.04.2019
Z úřední desky MěÚ Tanvald sejmuto dne:
17.05.2019

-2-

