Program podpory výstavby technické
infrastruktury
Dotace obce na domovní čistírny odpadních vod.
Kdo je oprávněn v této věci žádat:
Fyzické osoby s trvalým pobytem a vlastnící rodinný dům umístěný pouze
v katastrálních územích spadajících pod obec Bílá. Netýká se novostaveb a
rekreačních objektů.

Podmínky a postup řešení:
Žádosti budou předkládány průběžně po dobu vyhlášeného programu v
kanceláři obecního úřadu v Bílé. Veškeré podklady, informace a potřebné
formuláře jsou k dispozici na obecním úřadu nebo na www.ou-bila.cz v sekci
aktuality.

Žádostí pro rok 2021 se podávají od 1.2.2021 do 30.9.2021
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní
situace:
Žadatel předloží v kanceláři (podatelně) obecního úřadu žádost. Komise pro
posouzení žádostí vyhodnotí, zda je žádost v souladu s podmínkami
vyhlášeného dotačního programu. Seznam odsouhlasených a vyřazených žádostí
půjde ke schválení do zastupitelstva obce. Žadatelé schválených žádostí
zastupitelstvem obce obdrží písemné vyrozumění o přidělení dotace. V případě
neschválení žadatelé obdrží písemné odůvodnění.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:



František Pospíšil - starosta
Václav Najman - místostarosta

Jaké doklady musíte mít k podání žádosti s sebou:
Vyplněný a podepsaný formulář žádosti včetně všech povinných příloh:
1.

Seznam příloh. (krycí list)

2.

Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu: kopie
aktuálního výpisu z katastru nemovitostí včetně katastrální mapy, (stačí
výpisu z internetu)

3.

Doklad o možnosti provádět stavbu (stavební povolení s vyznačením
právní moci nebo souhlas s ohlášením stavby nebo územní souhlas),
kopie.

4.

Projektová dokumentace stavby v rozsahu souhrnná technická zpráva
nebo technická zpráva a situace stavby s vyznačením technické
infrastruktury, na kterou je požadována podpora. Dokumentace bude
obsahovat položkový rozpočet od projektanta nebo stavební firmy, kopie.

5.

Plná moc – v případě více vlastníků objektu je nutné zplnomocnění
žadatele formou plné moci, originál (vzor na webových stránkách).

6.

Doklad o zajištění povinné finanční spoluúčasti: čestné prohlášení
žadatele, originál.

7.

Doklad o zřízení bankovního účtu: kopie smlouvy o zřízení bankovního
účtu nebo originál potvrzení banky.

8.

Potvrzení o vyrovnání veškerých finančních závazků k rozpočtu obce,
tzv. bezdlužnosti (vzor na webových stránkách), originál.

