Obec Patokryje
Patokryje 35, 434 01 Most

Výzva č. 11/2016 - výtah







Maximální výše podpory pro DČOV 1 – 5 EO 100 000 Kč (čl. 4)
Maximální výše podpory činí 80% (čl. 4)
Způsobilé výdaje (80% podpory):
o nákup DČOV, realizace souvisejících stavebních prací a dodávek a
zprovoznění, vybudování přípojky elektrické energie pro zařízení DČOV
včetně příslušného jištění, technologie pro nepřetržitý monitoring provozu
všech DČOV provozovatelem, pro hlášení a evidenci poruch či závad
způsobených neoprávněnou manipulací uživatele, včetně napojení všech
realizovaných DČOV na tento systém (čl. 8)
o náklady na zajištění servisu, pravidelné údržby a servisního monitoringu
(nevztahuje se na povinnost kontroly jakosti vypouštěné odpadní vody dle
povolení dle § 38 vodního zákona) po dobu 10 let od ukončení realizace
projektu (čl. 8)
Způsobilé výdaje (10% podpory): projektová dokumentace, zadávací dokumentace,
odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb. (dle specifikace
SFŽP ČR) (čl. 8)
Podmínky pro poskytnutí podpory:
o příjemce podpory je 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, a to minimálně po celou dobu
udržitelnosti definovanou dále v této Výzvě (čl. 13.1.1)
o příjemce podpory zodpovídá za plnění podmínek dle všech jednotlivých
povolení k nakládání s vodami vztahujícímu se k předmětu podpory (čl.
13.1.2)
o navržená soustava DČOV musí řešit napojení minimálně 30 % z celkového
počtu EO v rámci řešeného území (čl. 13.1.4)
o příjemce podpory je povinen zajistit řádné nevratné a bezpečné odpojení
původních jímek či septiků u nemovitostí, jež budou napojeny na novou
DČOV (čl. 13.1.5)
o příjemce podpory je povinen vypracovat 1x za rok souhrnnou roční zprávu o
provozu všech podpořených DČOV, kterou předloží Fondu vždy do 31. 1.
následujícího kalendářního roku, a to po celou dobu udržitelnosti (10 let).
Součástí zprávy je zejména posouzení stavu jednotlivých DČOV, konstatování
naplnění podmínek stanovených příslušným vodoprávním úřadem a souhrnné
výsledky provedených rozborů vzorků vody (jsou-li předepsány) a případných
revizí. Opakovaného neplnění technických parametrů DČOV bude považováno
za porušení podmínek Výzvy (č. 13.1.6)
o řešené území se nachází v oblasti, kde není z technického či ekonomického
hlediska výhledová možnost připojení ke stokové síti zakončené ČOV (dle
strategických dokumentů: PRVKÚK „V dosud neodkanalizované části obce je
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navržena nová tlaková kanalizace odvádějící splaškové vody do stávající
gravitační splaškové kanalizace zakončené ČOV Patokryje s dostatečnou
kapacitou pro toto řešení. Budou vybudovány výtlačné řady PE HD 100 DN 80
v délce 298m, DN 50 v délce 1910 m a domovní čerpací stanice v počtu 89
ks.“, územní plán obce) (čl. 13.1.7)
o žadatel odpovídá za to, že právo nakládat s nemovitostí dotčenou realizací
projektu, není jejímu vlastníkovi omezeno, např. soudcovskou či exekutorskou
zástavou, není nařízena exekuce či příkaz k prodeji objektu, ke kterému je
napojen předmět podpory, není předmětem insolvenčního řízení či policejního
obstavení (čl. 13.1.11)
o žadatel, resp. příjemce podpory je povinen zajistit udržitelnost projektu po
dobu 10 let od dokončení realizace projektu (čl. 13.1.18)
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