
OBEC LIBAVSKÉ ÚDOLÍ, LIBAVSKÉ ÚDOLÍ ČP. 110, 357 51 LIBAVSKÉ ÚDOLÍ 

Z Á S A D Y 

Obce Libavské Údolí pro poskytování finančního příspěvku z rozpočtu obce 

na vybudování domovní čistírny odpadních vod 

Na základě schváleného Strategického plánu rozvoje obce pro volební období 2019 – 2022 ze 

dne 20.12.2018 bodem 47/18,  schvaluje Obec Libavské Údolí zásady pro poskytnutí 

finančního příspěvku z rozpočtu obce ve výši 20.000,- Kč (na jedno číslo popisné /evidenční) 

na vybudování domovní čistírny odpadních vod na období 2019 – 2022. 

 

1) Tyto zásady upravují způsob poskytování finančních příspěvků v samostatné působnosti 

obce a z rozpočtu obce Libavské Údolí fyzickým osobám. 

2) O poskytnutí příspěvku rozhoduje zastupitelstvo obce.  

3) Na poskytnutí příspěvku není právní nárok. 

4) Příspěvkem se rozumí výdaj z rozpočtu města ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 

5) Zdrojem pro poskytování příspěvků jsou finanční prostředky obce. 

6) Každá žádost bude posuzována samostatně. 

7) Termín pro podání žádostí je do 30. 11. 2022. 

Příspěvek na vybudování domovní čistírny odpadních vod bude schválen za těchto podmínek: 

 finanční příspěvek je určen pro fyzické osoby (dále „žadatel“), které jsou vlastníky 

nemovitostí v osadě Kolová a mají zde trvalý pobyt; 

 finanční příspěvek bude poskytnut pouze na objekt, který je určen k bydlení, má 

přiděleno číslo popisné/evidenční a žadatel je vlastníkem objektu; 

 finanční příspěvek bude poskytnut po předložení kolaudačního souhlasu a faktury na 

pořízení vlastní čistírny odpadních vod; 

 žadatel předloží čestné prohlášení o likvidaci jímky, popř. septiku; 

 finanční příspěvek se nevztahuje na domovní čistírny odpadních vod vybudované před 

schválením těchto zásad v zastupitelstvu obce; 

 žadatel nemá vůči obci Libavské Údolí žádné závazky po termínu splatnosti; 

 žádost o finanční příspěvek musí být podána na závazném formuláři (příloha č. 1), 

který je možno si vyzvednout na OÚ Libavské Údolí nebo na webových stránkách 

obce Libavské Údolí. 

 

 



OBEC LIBAVSKÉ ÚDOLÍ, LIBAVSKÉ ÚDOLÍ ČP. 110, 357 51 LIBAVSKÉ ÚDOLÍ 

Příspěvek na vybudování domovní čistírny odpadních vod nebude schválen jestliže:  

- bude prokázáno, že práce nebyly provedeny v tom rozsahu, jak tvrdí žadatel nebo uvedl jiné 

nepravdivé údaje. 

 

Zásady schváleny ZO dne 17.12.2020  usn. č. 273/20 

 

 

Ing. Petra Gajičová 

        starostka  


