
OBEC KATOV, Katov 28, 392 01 Soběslav 

IČ: 00582808, IDDS: a3jed86, tel.: 737 752 596, e-mail: starosta@obeckatov.cz 

 

 

Příloha č.2:  

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování 

DČOV nebo obdobného zařízení k individuální ekologické 

likvidaci odpadních vod 

 

Poskytovatel:   Obec Katov 

adresa:    Katov 28, 392 01 Soběslav 

IČ:      00582808 

statutární zástupce:  Marcela Procházková Dvořáková, starostka 

bankovní spojení:  0000000001250618/0300 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

 

Příjemce:     

adresa: 

datum narození: 

bankovní spojení: 

(dále jen „příjemce“) 

 

 

uzavírají v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2001 Sb., o 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a na základě 

usnesení zastupitelstva obce Katov č. I/11/2020 ze dne 16.12.2020, 

kterým byla „Pravidla pro poskytování finančního příspěvku na 

vybudování domovní čistírny odpadních vod nebo obdobného zařízení 

k individuální ekologické likvidaci odpadních vod v obci Katov“ 

(dále jen Pravidla) a dodatku č.1 k Pravidlům usnesením 

zastupitelstva obce Katov č. I/16/2021 ze dne 15.12.2021 

 

 

tuto smlouvu 

 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelového finančního 

příspěvku na úhradu nákladů spojených s vybudováním DČOV nebo 

obdobného zařízení k individuální ekologické likvidaci odpadních 

vod, která je ve vlastnictví příjemce.  

2. Příspěvek se poskytuje pouze v národní měně – CZK. 

 



II. 

Výše poskytnutého příspěvku a jeho splatnost 

1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci 

příspěvek ve výši ……………………… Kč, slovy ………………………………………………………, 

usnesením zastupitelstva obce Katov č. I/11/2020 ze dne 16.12.2020 

a usnesením zastupitelstva obce Katov č. I/16/2021 ze dne 

15.12.2021.  

2. Příspěvek bude příjemci proplacen na základě předložení 

požadovaných dokladů uvedených v pravidlech. 

3. Příspěvek bude převeden na účet příjemce nejpozději do 30 dnů 

ode dne splnění podmínek k poskytnutí příspěvku. 

 

 

III. 

Podmínky poskytnutí příspěvku 

1. Příspěvek se poskytuje na základě písemné žádosti doručené na 

OÚ Katov, Katov č.p. 28, 392 01 Soběslav. 

2. Finanční příspěvek bude poskytnut pouze bezhotovostně 

převodem na účet příjemce – žadatele, a to na základě žádosti 

vlastníka po předložení požadovaných dokladů uvedených pravidlech 

(zejména kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu s provozem DČOV a 

protokolu o nezávadném kontrolním odběru kvality vypouštěné vody). 

 

 

IV. 

Ostatní ujednání 

1. Příjemce příspěvku umožní na požádání obce kontrolu provozu 

DČOV nebo obdobného zařízení k individuální ekologické likvidaci 

odpadních vod na místě včetně předložení aktuálního protokolu o 

nezávadném odběru kvality vypouštěné vody. 

2. Při zjištění zásadních nedostatků při provozování zařízení 

bude obec požadovat vrácení příspěvku. 

3. O vrácení příspěvku nebo jeho části rozhodne zastupitelstvo 

obce Katov. 

4. Příjemce se zavazuje udržovat zařízení v provozu minimálně 5 

let. Pokud bude zařízení v provozu kratší dobu, je povinen příjemce 

poměrnou část příspěvku vrátit, a to 8.000 Kč za každý rok. 

5. Ke každé nemovitosti určené k trvalému bydlení může být 

příspěvek čerpán pouze jednou. 

 

 

V. 

Závěrečná ustanovení 

1.  Tato smlouva se uzavírá v souladu s Pravidly schválené 

usnesením zastupitelstva obce Katov č. I/11/2020 ze dne 16.12.2020 



a dodatku č.1 k Pravidlům schváleného usnesením zastupitelstva 

obce Katov č. I/16/2021 ze dne 15.12.2021. 

2. Poskytnutí příspěvku bylo schváleno usnesením č. …………………… 

zastupitelstva obce Katov ze dne ………………………………………….  

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 

Poskytovatel i Příjemce obdrží po jednom vyhotovení. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu 

smluvními stranami. 

5. Účastníci této smlouvy jejím podpisem stvrzují, že si ji před 

jejím podpisem přečetli, jejímu obsahu rozumí a podepisují ji na 

základě své pravé a svobodné vůle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Katově dne: ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poskytovatel:     Příjemce: 

 

 

 

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


