
ZASADY
pro poskytovóníJinančního příspěvka na vybudovúni domovní čistírny
odpadních vod, jímek na vyvúžení nebo na jw zptŽsob individaelního

ekologického řešení likvidace odpadních vod.

Na zókladě usnesení zastupiteÍstva Měsýse Nepomyšl č.II/11 z 2, zasedání ZM
kananého dne 27.12.2010 vyhlašuje Městys Nepomyšl zásady pro poslqltováni

finančního příspěvku, a to na vybudovóní domovní čistírny odpadních vod, jimek
na vyvóžení nebo no jmy zptisob individuelního ekologického řešení likvidace
odpadrtích vod, Finanční příspěvek do výše 40.000,- Kč uznatelnycll nókladů na
stavbu, tj. dodávlal zařízení, stavebních a montážrtích prací a projehu pro
stavební řízeni na jederl rodinný dům se žadateli poslqttne při splnění těchto
podmínek:

l. Fingnční příspěvek je určen profuzické osoby (&ile žadatel), které jsou
vlastníley nemovitostí v Nepomyšli a mísťních částech Dvérce, Dětaň, Novó
Ves a CÍtmelištrtá, a to tam, kde není uvažovóno s řešením likyidace
odpadních vod napojením ne veřejnou kanalizační síť,

2. Finanční příspěvek bude poskytnut pouze na objeÍct, heý je určen k bydlení,
md přiděleno číslo popisné či evidenční, žadatel je vlastníkem objehw a má
v měsýsu ÍÝepomyšl nebo v místních čóstech trvalý pobyt.

3. Finanční příspěvek bude poslqltnut po předložení kolaudačního rozhodnutí
s nabytím právní moci afaktury na pořízení domácí CoV, jíml,y na vyvážení
či obdobrlého zařízení k individuelní likvidaci odpadrtích vod.

4. Žadatel nemó vůči městysu Nepomyšl žódné závazlqt.
5. Žadatel předloži čestné prohlóšení o likvidaci stdvající jímlry či septiku.
6, V případě sdružení více vlastníků rodinných domů může být finanční

příspěvek nósoben počtem rodinných domů na zřízenau ČoV, jímlql na
vyvážení či jiný způsob individuelního ekologického řešení likvidace
odpadnich vod.

7. Každó žódost o poslq;tnutífinančního příspěvku bude projedndna
v Zastupitelstvu městys e Nepomyšl,

8. Finanční příspěvek se nevztahuje na uvedenó zařízení vybudovaná před
datem 1.1.2008

9. Finanční příspěvek je možno čerpat do konce roku 20]2.

V Nepomyšli dne 05.01,20l 1
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,./ Pavel Bartuška
místo staro Sto m ě StyS e N epomy š l

Josef Lněníče
starostc mě sýse Nepomyšl


