PENĚŽNÍ DAR NA VÝMĚNU STÁVAJÍCÍ ŽUMPY NEBO SEPTIKU ZA
DOMOVNÍ ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD
Podmínky pro poskytnutí peněžního daru ve výši 50.000 Kč /1 domovní čistírnu odpadních vod
z rozpočtu obce Horní Domaslavice na realizaci stavby domovní čistírny odpadních vod
(DČOV) na území obce Horní Domaslavice, která nahradí stávající žumpu nebo septik
Podmínky schváleny na zasedání zastupitelstva obce Horní Domaslavice dne 14. 09. 2021
usnesením č. 355/23/2021.
Specifikace žadatele:
Žadatelem může být fyzická osoba vlastnící na území obce Horní Domaslavice nemovitost s
číslem popisným nebo číslem evidenčním.
Specifikace nemovitosti:
Nemovitost stojící v katastrálním území obce Horní Domaslavice, okrese Frýdek Místek Nemovitost s číslem popisným nebo číslem evidenčním přiděleným do 31. 08. 2021.
Technická specifikace domovní čistírny odpadních vod:
- Domovní čistírna odpadních vod musí mít certifikaci „CE“.
- Domovní čistírna odpadních vod musí být vybavena automatickým režimem pro období
dovolené
- O poskytnutí peněžního daru je možno požádat od 30.09.2021 do 15.03.2022 na tiskopise,
který bude k dispozici na stránkách obce Horní Domaslavice a na obecním úřadu.
Vyplněný tiskopis se zašle písemně na adresu:
Obec Horní Domaslavice,
Horní Domaslavice č.p. 212,
739 51 IČO: 00536008,
emailem: obec@hornidomaslavice.cz,
datovou schránkou: gr4bkxm.
Formulář bude zveřejněn na www.hornidomaslavice.cz a k dispozici na obecním úřadu.
- Realizace stavby DČOV musí být dokončena do 28.02.2026.
- Peněžní dar budou vypláceny do 31.08.2026.
- Peněžní dar bude poskytnut na bankovní účet do 30 dnů od doložení veškeré dokumentace.
- Peněžní dar bude poskytnut žadateli do výše max. 50 000,-Kč.
V daném kalendářním roce bude schváleno max. 10 žádostí, další žádosti budou převedeny do
následujícího kalendářního roku.

Nutno doložit:
* Fotodokumentaci stávající žumpy nebo septiku
* Fotodokumentaci realizace DČOV (čistička, napojení, kanalizace, vsak)
* Rozhodnutí o povolení vypouštění splaškových odpadních vod a stavby vodního díla (vydává
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství).
* Fakturu za provedení DČOV (např. čistička odpadních vod, výkop, vsak, potrubí)
- Doklad o zprovoznění DČOV od výrobce zařízení
*Technickou specifikaci DČOV:
- Certifikaci CE
- Režim pro období dovolené
- Zařízení na simultánní srážení fosforu
Peněžní dar bude vyplacen po uvedení nově instalované DČOV do provozu a doložení faktury
o provedení stavby DČOV, kolaudační souhlas.

PŘI NESPLNĚNÍ PODMÍNEK NÁROK NA PENĚŽNÍ DAR ZANIKÁ!!!

