Pravidla pro poskytování příspěvku na vyvážení odpadních vod vlastníkům nemovitostí
pro bydlení na území MO Plzeň 9 z rozpočtu MO Plzeň 9
1.

Úvodní ustanovení
1.1. Pro snížení nákladů na vývoz odpadních vod z objektů určených k trvalému bydlení poskytuje Městský
obvod Plzeň 9 ze svého rozpočtu finanční příspěvek občanům obvodu, u jejichž nemovitostí není
možnost napojení na veřejnou kanalizaci a nemají jinou možnost likvidace odpadních vod než
individuální vývoz.

2.

Poskytovatel příspěvku
2.1. Poskytovatelem příspěvku je statutární Město Plzeň, městský obvod Plzeň 9 - Malesice
2.2. Zdrojem financování příspěvků je rozpočet městského obvodu
2.3. O vyplacení příspěvku rozhoduje svým usnesením zastupitelstvo městského obvodu, na vyplacení
příspěvku není právní nárok.

3.

Příjemce příspěvku
3.1. Příjemcem příspěvku může být pouze občan starší 18 let s trvalým pobytem na území Městského
obvodu Plzeň 9, který splňuje podmínky pro poskytnutí příspěvku uvedené v bodě 1.1. těchto
„Pravidel“.
3.2. Příjemce příspěvku nesmí mít vůči Městskému obvodu Plzeň 9 žádné nesplacené závazky po lhůtě
splatnosti.

4.

Termín, forma a výše příspěvku
4.1. Příspěvek může činit max. 1/3 (33%) z celkových prokazatelně vynaložených nákladů na vyčerpání
odpadních vod, jejich odvoz a likvidaci v zařízení k tomu určenému do maximální výše 1.500,- Kč na
nemovitost (číslo popisné/orientační) za jedno kalendářní čtvrtletí.
4.2. Příspěvek je vyplácen v národní měně CZK, bezodkladně v návaznosti na příslušné rozhodnutí
Zastupitelstva Městského obvodu vždy po uplynutí daného kalendářního čtvrtletí.
4.3. Příspěvek vyplácí Finanční odbor ÚMO Plzeň 9 – Malesice dle požadavku uvedeného žadatelem
v žádosti o příspěvek buď:
a) v hotovosti - v místě svého sídla (Chotíkovská 72/14, Plzeň 9) v době úředních hodin
b) bezhotovostní platbou ve prospěch účtu žadatele.

5.

Postup při poskytování příspěvku
5.1. Příspěvek se poskytuje na základě písemné žádosti občana podané na příslušném formuláři, který je
k dispozici na ÚMO Plzeň 9 a ke stažení na webu ÚMO.
5.2. Přílohou žádosti musí být kopie dokladů (příjmový doklad/faktura) vystavených a potvrzených osobou
oprávněnou ke svozu odpadních vod.
Z dokladů musí být patrné:
a) datum, kdy se uskutečnil vývoz
b) místo (adresa nemovitosti), kde se vývoz uskutečnil
c) objem vyvezených odpadních vod
d) druh odpadních vod – kal z žumpy / kal ze septiku
e) způsob likvidace (označení ČOV s místem vypuštění)
f) celkově vynaložené náklady na daný vývoz a likvidaci odpadních vod
V případě doložení faktury je žadatel povinen doložit potvrzení o jejím uhrazení. K nákladům, které
nebudou doloženy těmito doklady nebude při vyřízení žádosti přihlíženo.
5.3. Žádosti o poskytnutí příspěvku za dané čtvrtletí je možné podat na ÚMO Plzeň 9 nejpozději do 15. dne
následujícího měsíce po uplynutí daného kalendářního čtvrtletí.
5.4. V případě schválení příspěvku zastupitelstvem MO a jeho vyplacení o tom bude žadateli vystaveno
písemné potvrzení ze strany ÚMO Plzeň 9.
V Plzni-Malesicích, 3. února 2020
Aleš Tolar, starosta MO Plzeň 9

