
V souladu se zákonem č. 128/200 Sb., o obcích a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů v platném znění 

 

uzavírá 

 

Obec Slatina 

se sídlem:Slatina 50, 410 02 Lovosice 

zastoupená: Ing. Danou Stránskou 

IČ: 00264377 

bankovní spojení: 10527471/0100 

dále jen „poskytovatel“ 

 

a 

 

jméno: 

bydliště: 

datum narození: bankovní spojení: 

dále jen „příjemce“ 

 

 

smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Slatina 

dále jen „smlouva“ 

 

I. 

Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy, je poskytnout příjemci finanční podporu ve formě účelové veřejné 

finanční podpory z rozpočtu poskytovatele na zřízení kanalizační přípojky na území obce 

Slatina s následným napojením na veřejnou kanalizační síť, schválené usnesením č. ZO-

12/109/2020. 

 

II. 

Kritéria pro stanovení výše dotace 

Výše dotace je vypočtena podle skutečně provedené délky soukromé části splaškové 

kanalizační přípojky. Dotace se vztahuje na soukromou část kanalizační přípojky v rozsahu od 

napojovacího bodu („šachtičky“) až po obvodové zdivo (nebo základy) nemovitosti. 

 

Dotace se skládá ze dvou částí. Bude poskytnuta jednak formou paušální částky 500,- Kč/bm 

realizované splaškové kanalizační přípojky v nezbytně nutné míře, maximálně však na 10 m a 

formou jednorázového bonusu ve výši 5000,- Kč za připojení objektu k veřejné splaškové 

kanalizační síti, včetně pořízení projektové dokumentace na domovní přípojku (pořizovací cena 

PD – 2849,- Kč). 

V případě, že má objekt více kanalizačních přípojek, dotace bude vyplacena pouze na jednu 

kanalizační přípojku. 

 

Dotace bude vyplácena pouze bankovním převodem, na základě vyplněné Žádosti, která je 

nedílnou součástí této smlouvy. 

 

 

 

 



III. 

Kritéria pro hodnocení žádosti a lhůta pro její podání 

Žadatel musí přípojku nejdříve realizovat na své náklady (nejpozději do 30.9.2020) a teprve 

následně může požádat o dotaci. 

Žádost o dotaci na kanalizační přípojku podá žadatel písemně Obci Slatina. Současně doloží 

doklad o kontrole napojení, to vše nejpozději do 15.10.2020. 

 

IV. 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

Dotace bude vyplacena žadateli po splnění všech podmínek v období od 1.9.2020 do 

30.11.2020. 

 

V. 

Podmínky pro poskytnutí dotace 

 formuláře žádosti si zájemci mohou vyzvednout na OÚ Slatina nebo jsou ke stažení na 

stránkách obce www.slatina-lt.cz 

 na dotaci není právní nárok 

 neúplné žádosti nebudou přijímány 

 o dotaci lze žádat u přípojek realizovaných po 1.7.2020, připojených k nové splaškové 

kanalizační síti 

 ve zvláštních případech může výjimku z pravidel povolit starostka obce Slatina. 

 

VI. 

Přílohy 

Příloha č. 1 Žádost o dotaci na připojení na veřejnou kanalizační síť pro rok 2020 

 

 

Ve Slatině, dne 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………                                     …………………………………… 

          Ing. Dana Stránská                                                                         příjemce 

 

 

 

 

http://www.slatina-lt.cz/

