
OBEC SKVRŇOV 
Skvrňov 75 
281 44 Zásmuky 
IC: 00235733 

 

Směrnice č. 3/2021 

Směrnice k finančním příspěvkům na domovní 
čističku odpadních vod 

1. Předmět úpravy 
Tato směrnice upravuje způsob poskytování finančních příspěvků v samostatné 
působnosti obec z rozpočtu obce Skvrňov fyzickým osobám, které v obci 
Skvrňov vybuduji u rodinného domu domácí čističku odpadních vod (dále jen 
DČOV). DČOV musí splňovat technické parametry, normy a další požadavky 
stanovené příslušným úřadem. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok. 

2. Poskytovatel příspěvku 
Poskytovatelem příspěvku je Obec Skvrňov. O poskytnutí příspěvku rozhoduje 
zastupitelstvo obce na základě přijaté žádosti. Žádosti jsou vyřizované 
chronologicky podle dne podáni žádosti. V běžném kalendářním roce může být 
schváleno maximálně 10 žádosti. 

3. Příjemce příspěvku 

Příspěvek se poskytuje pouze občanům obce Skvrňov, kteří mají trvalý pobyt 
v obci Skvrňov, a je poskytován pouze na dům, ve kterém mají nahlášený trvalý 
pobyt. Příjemce příspěvku nesmí mít vůči Obci Skvrňov žádné finanční závazky. 
Občanům, kteří nemají v obci Skvrňov trvalý pobyt, se příspěvek neposkytuje. 

4. Výše příspěvku 
Příspěvek činí jednorázově 40. 000,-Kč. 
 
Příspěvek se poskytuje pouze na jednu DČOV k jednomu domu (č.p.), výjimku tvoří 
bytový dům, kde výše poskytnutého příspěvku odpovídá součtu pro jednotlivé byty. 

5. Postup při poskytování příspěvku 
a) Příspěvek se poskytuje na základě písemné žádosti občana obce doručené na 

Obecní úřad Skvrňov. Závazný vzor žádosti je přílohou č. 1 této směrnice. 
b) Přílohou k žádosti musí být tyto doklady: 

• Kolaudační rozhodnutí, popř. územní souhlas od stavebního úřadu, 
• doklad prokazující zaplacení DČOV dodavateli, 
• protokol o uvedení DČOV do provozu. 

c) Schválení žádosti o příspěvek podléhá rozhodnutí zastupitelstvo obce. Pokud 
bude zjištěna snaha o neoprávněné a úmyslné zneužití příspěvku, může 
zastupitelstvo obce rozhodnout o zamítnutí příspěvku i se zpětnou platností. 

d) V případě schválení příspěvku bude sepsána smlouva mezi Obcí Skvrňov 
a žadatelem o finanční příspěvek. 

e) Příspěvek bude poskytnut po dokončení DČOV a předložení žádosti včetně 
potřebných dokladů (viz bod 5b). Obec tento příspěvek proplatí žadateli 
do 30 dnů od doložení všech požadovaných dokumentů a schválení žádosti 



zastupitelstvem obce. Rozhodné datum k proplacení je to které nastane 
později. 

Finanční příspěvek bude vyplácen výhradně na bankovní účet žadatele. Bankovní 
účet žadatel uvede ve své žádosti. 

6. Kontrola čerpáni příspěvku 
Příjemce příspěvku umožní na požádání obce kontrolu provozu DČOV na místě. 
Při zjištěni zásadních nedostatků při provozování DČOV, bude obec požadovat 
vrácení příspěvku. O vrácení příspěvku, nebo jeho části, rozhodne zastupitelstvo 
obce. 

7. Další podmínky čerpání příspěvku 
Příjemce finančního příspěvku musí s obcí Skvrňov uzavřít smlouvu, ve které se 
zaváže udržovat DČOV v provozu minimálně 10 let. Pokud bude DČOV v provozu 
kratší dobu, musí příjemce adekvátní část příspěvku vrátit. Ke každému domu 
(č.p.) může být příspěvek čerpán pouze jednou. 

8. Účtování finančního příspěvku 
Finanční příspěvek bude účetní obce účtovat takto: 
SÚ 572 AÚ 300 MD proti účtům SÚ 231 AÚ 10 paragraf 2321 pol. 6371 D. 
Účtování o předpisu (345) zde není povinné, jelikož občané nemají příspěvek 
zaručen (příspěvek je spíše formou daru bez právního nároku, proto je možné 
rovnou účtovat 572 MD / 231 D při výplatě). 

9. Kontrola 
Kontrolu dodržování této směrnice vykonává starosta účetní jednotky nebo jím 
pověření pracovnici. 

10. Závěrečná ustanovení 

Tato směrnice ruší, Směrnici k finančním příspěvkům na domovní čističku odpadních 
vod č.1/2020 schválenou zastupitelstvem obce Skvrňov dne 16. 7. 2020. 

11. Účinnost 
Tato Směrnice byla projednána a schválena Zastupitelstvem Obce Skvrňov 
dne 11. 8. 2021. 
Účinnosti tato směrnice nabývá dnem 12. 8. 2021. 
 
 
 
Ve Skvrňově dne 12. 8. 2021. 
 
 

 
 
 

Ladislav Zadražil 
starosta 

 
 

……………………….. 
Ing. Milan Kolář Ph.D. 

místostarosta 
 

 
 
 

  



 
Obec Skvrňov 
Skvrňov 75 
281 44 Zásmuky 

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku 

z rozpočtu obce na pořízení DČOV. 

Žadatel: 
Jméno a přímeni:  ........................................  

Datum narození ...............................................  

Trvalé bydliště  ..................................................................  

Telefonní kontakt.  ........................................  

E-mail:  ........................................................  

Číslo bankovního účtu/banka:  ........................................  

Žádám(e) tímto o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Skvrňov 

na pořízení DČOV. 

Objekt, kterého se výstavba nové DČOV týká: rodinný dům č.p.   ..... 

Typ DČOV. ...........................................................................................................  

K žádosti přikládám tyto přílohy: 

Stavební povolení vydáno pod č j.  ..........  ze dne:  ............................  

Kolaudační rozhodnuti č j  ..  ze dne: ......................................................  

Protokol o uvedení DČOV do provozu čj .............. ze dne:  .............................  
Doklad o proplacení DČOV. 

V …………………..dne:  . ……… 

podpis žadatele         ………………………….. 


