Na veřejném zasedání obecního zastupitelstva
dne 27. 5. 2020 jsem zastupitelstvo a veřejnost seznámil s programem pro poskytnutí dotací na
řádné nakládání s odpadními vodami. Cílem programu je podpořit výměnu stávajících zařízení,
které nakládají s domovními odpadními vodami
nevyhovujícím způsobem, za zařízení, které budou v souladu se stávající legislativou. Finanční
podpora bude proplácena z obecního rozpočtu.
Program vzbudil mezi obyvateli Rabakova velký
zájem, na jednání obecního zastupitelstva dne 8.
7. 2020 byl široce diskutován. Z důvodu potřeby
lépe informovat veřejnost najdete dále v textu samostatný článek, který se této problematice podrobněji věnuje.

Vážení spoluobčané,

Spojeným tématem výše uvedeného programu
je monitoring podzemních vod. V červnu letošního roku proběhlo první pokračování úvodního
monitorovacího kola, které proběhlo na jaře roku
2019. Cílem monitoringu bylo umožnit obyvatelům opětovnou kontrolu kvality jejich individuálních zdrojů pitné a užitkové vody z hlediska základního chemického složení a možnost porovnat
výsledky mezi lety 2019 a 2020. Cílem bylo zároveň zvýšit obecný zájem o zlepšování kvality
podzemních vod. Závěrečnou zprávu monitoringu z roku 2019 a 2020 naleznete na webových
stránkách obce www.rabakov.cz v sekci -Informace pro veřejnost-.

nejprve bych chtěl vyjádřit vřelé poděkování
všem zastupitelům a zaměstnancům obecního
úřadu za jejich práci při správě a údržbě naší obce
v uplynulém roce 2020. Chod obecního úřadu
a správa obce byly letos poznamenány dopady
protikrizových opatření. Dosud byly uspořádány
pouze tři veřejná jednání obecního zastupitelstva.
Přesto se domnívám, že se ještě do konce roku
2020 podaří všechny vytyčené cíle splnit. Mimo
zajištění běžného chodu a údržby obce byly pro
rok 2020 vytyčeny následující stěžejní cíle: spuštění programu finanční podpory na řádné nakládání s odpadními vodami, pokračování monitoringu podzemních vod, výsadba veřejné zeleně
a dále řada dalších dílčích činností.

V uplynulých dnech byla dokončena výsadba
ovocných stromů na několika úsecích obecních
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návsí, dále na louce u hřbitova a v poslední řadě
byla rozšířena a doplněna historická výsadba
ovocných stromů na obecních pozemcích za Dolním rybníkem. Vysázeny byly vysokokmenné
jabloně zakoupené v ovocné školce ve Mcelích
a to odrůdy: Rubín, Rubinola, Melodie, Panenské
zlepšené, Čistecké lahůdkové a nová odrůda
Goldstar. Celkem bylo vysázeno 20 ks stromů.

mácností v severní části obce. V příštím roce budou kontejnerová stání jak u hřbitova, tak u budovy OÚ vylepšena o ohrádku, která jednak
zkrášlí stání a zároveň zabrání pohybu kontejnerů
za velkého povětří.
V příštím roce obecní úřad zahájí přípravu a pokud možno i realizaci opravy hřbitovní zdi. Bude
připraveno výběrové řízení a budou osloveny stavební společnosti v blízkém okolí. Vítěznou nabídku veřejné soutěže bude schvalovat obecní zastupitelstvo. Součástí stavebních činností na hřbitově bude i demolice a zasypání jímky vedle hřbitovní studny, povrch bude opatřen zámkovou
dlažbou. Před začátkem jarní sezóny budou pořízeny nové konvice na zálivku.

V rámci osvěty veřejnosti proběhl 12. 1. 2020
kurz první pomoci lektorovaný pracovníkem Českého červeného kříže. Snad relativně brzká nedělní ranní hodina zahájení kurzu poznamenala
jeho malou návštěvnost. Mimo jiné nás lektorka
ČČK seznámila s šikovnou aplikaci do chytrých
mobilních telefonů s názvem Záchranka, kterou
doporučuji k instalaci.

Dovoluji si Vás pozvat na veřejné zasedání
obecního zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 21. 12. 2020 od 17:00 v zasedací místnosti
obecního úřadu. Zasedání se uskuteční za jakékoli
epidemiologické situace, jelikož stěžejním bodem programu bude projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2021, jehož návrh je uveřejněn
i v tomto zpravodaji. Zasedání proběhne za podmínek v té době platných (předpokládáme nutnost
použití roušky a rozestupy 2 m). Celý program
schůze je uveřejněn na nástěnce před obecním
úřadem a na webové stránce naší obce www.
rabakov.cz, kterou doporučuji sledovat.

Během letošního roku jsem chtěl uspořádat seminář na téma bezobalových nákupů a bezodpadové domácnosti. Vzhledem k letošním mimořádným epidemiologickým událostem a s tím spojeným omezením při sdružování obyvatel jsem
zvolil jinou formu osvěty a jiné téma. Společně
s Rabakovským zpravodajem jste obdrželi knižní
titul Ruka noci podaná s podtitulem Základy rodinné a krizové připravenosti od autora Václava
Cílka a Ferdinanda Šmikmátora. Obecní úřad
knihu zakoupil a věnuje ji do každé domácnosti
v Rabakově. Kniha poutavým a zároveň podrobným způsobem seznámí čtenáře s různými druhy
krizí a jakým způsobem jim čelit. Věřím, že Vás
kniha zaujme a bude pro Vás snad i celoživotním
zdrojem informací a inspirace. Jedině příprava
na krizi nám umožní ji překonat.

Ohledně obecních webových stránek si též dovolím upozornit na doplněný obsah karty Historie, kde se dozvíte o prvních písemných zprávách
o naší obci a pravděpodobný vznik jejího jména.

Jako v minulých letech i pro následující rok
2021 bude v souladu s plánem činnosti obecního
zastupitelstva na jeho 4leté období, zastupitelstvem projednáno, že obec Rabakov nebude zpoplatňovat svým občanům odvoz komunálního odpadu a nebude vybírat poplatky za psy. Toto hodláme udržet i v dalších letech, pokud budou rozpočtové prostředky dostatečné.

Závěrem bych Vám rád popřál za současné situace pokud možno co nejpříjemnější prožití nadcházejících vánočních svátků, s radostí a klidem
v kruhu svých blízkých. Do nového roku pak
všem přeji zejména plné zdraví, hodně štěstí
a všestranného úspěchu.

Před několika dny bylo dokončeno prodloužení
kontejnerového stání u hřbitova a byl zde umístěn
další modrý kontejner na papír. Bude tak zlepšen
komfort s odevzdáním tříděného odpadu z do-

Srdečně zdraví starosta obce
Petr Švorc
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Program pro poskytnutí dotací
na řádné nakládání s odpadními vodami
Obec Rabakov při své velikosti, počtu obyvatel
a rozptylu usedlostí nemůže uvažovat o stavbě veřejné stokové kanalizace a centrální čistírně odpadních vod, taková stavba je zcela mimo rozpočtové prostředky obce. Řešením je pouze individuální zneškodňování domovních odpadních vod.

hradit žadatel - provozovatel zařízení z vlastních
prostředků.
Dokumenty, na základě kterých bude celý program prováděn, jsou uvedeny v příloze tohoto
zpravodaje. Jedná se o návrh Směrnice č. 1/2020,
která přesně definuje podmínky a postupy programu, dále příloha směrnice č. 1 Žádost o poskytnutí finančního daru a příloha směrnice č. 2 Smlouva o poskytnutí finančního daru na instalaci zařízení zajištující řádné nakládání s domovními odpadními vodami. Formální správnost uvedených dokumentů byla ověřena právníkem.
Navrženou obecní směrnici bude schvalovat
na veřejném zasedání obecní zastupitelstvo.

V souladu s programovým prohlášením zastupitelstva na volební období 2018 - 2022 jsem
na prvním letošním zasedání dne 27. 5. 2020
seznámil zastupitelstvo a veřejnost s programem
pro poskytnutí dotací na řádné nakládání s odpadními vodami. Cílem programu je podpořit
výměnu stávajících zařízení, které nakládají
s domovními odpadními vodami nevyhovujícím
způsobem, za zařízení, které budou v souladu se
stávající legislativou.

Dar se bude poskytovat na výstavbu nových domovních čističek odpadních vod, kořenových čističek odpadních vod, nebo na montáž druhých
stupňů čištění odpadních vod např. zemních filtrů
a na další ekologické způsoby čištění odpadních
vod. Dar se nebude poskytovat na samostatnou
výstavbu septiků nebo žump.

Domovní odpadní vody, jejichž zdrojem jsou toalety, koupelny, kuchyně atd., nelze bez povolení
vypouštět do vod povrchových nebo podzemních.
Tyto odpadní vody lze vypouštět jen na základě
povolení vodoprávního úřadu a to po dodržení
stanovených podmínek, zejména se jedná o splnění jakostních parametrů vypouštěných vod (přípustný obsah znečišťujících látek).

V praxi si lze celý proces představit v několika
krocích:
1) Rozhodnete se pro výměnu stávajícího nevyhovujícího zařízení, k dispozici máte několik
různých technických řešení, ze kterých si můžete
vybrat. Nejběžnější je domovní čistírna odpadních vod (kompaktní mechanické zařízení nahrazující septik), dále kořenová čistírna (septik
a štěrkové lože), dále septik se zemním filtrem
a nakonec ekotoalety doplněné zařízením pro přečištění tzv. šedých vod (méně znečištěné vody
z koupelen a kuchyní). Každý z uvedených způsobů má svoje klady a svoje zápory. Výběr nejvhodnějšího řešení je ryze individuální a záleží na
preferencích a potřebách jednotlivých domácností a charakteru pozemku. Výměnu zařízení lze
provést svépomocí, nebo tzv. na klíč od vybrané
dodavatelské firmy a to včetně zajištění nutné dokumentace (projekt, hydrogeologický posudek) a
komunikace s příslušnými úřady státní správy
(územní řízení, stavební povolení, povolení k vypouštění odpadních vod a povinná stanoviska).

Chystaný program dotací je dobrovolný, tj. má pouze motivovat obyvatele
k výměně svých stávajících nevyhovujících zařízení za nová vyhovující.
Podpora je řešena formou finančního nenávratného daru ve výši 50.000,- Kč, který bude poskytnut zpětně až po dokončení zařízení. Finanční
prostředky budou poskytovány z obecního rozpočtu.
Dar je jednorázový a poskytuje se pouze na výstavbu nových zařízení k nemovitostem (rodinný
dům s č. p. nebo rekreačním objektem s č. e.)
v katastrálním území obce Rabakov. Žadatel musí
mít trvalý pobyt v obci Rabakov s datem přihlášení k trvalému pobytu do 31. 12. 2019. Výše daru
je konečná, údržbu a provozní náklady si bude
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2) Po dokončení stavby nebo instalace a obdržení kolaudačního souhlasu či povolení k vypouštění odpadních vod podáte výše uvedenou žádost
o poskytnutí finančního daru na obecní úřad.
3) V případě splnění podmínek směrnice č.
1/2020 odsouhlasí poskytnutí dotace zastupitelstvo obce, obecní úřad vyzve žadatele k podpisu
smlouvy o poskytnutí finančního daru a následně
finanční dar proplatí.

V případě potřeby jsem připraven v rámci svých
možností poskytnout pomoc a řešit individuálně
dotazy jednotlivých zájemců o tento dotační program.
Mgr. Petr Švorc
Starosta

27.5.2020 proběhla volba nového člena finanční komise p. J.
Steklého, za zesnulého A. Živného

Ze zasedání OZ
Vzhledem k současné situaci
s pandemii coronaviru, se letos
uskutečnily pouze tři zasedání a
čtvrté nás čeká mezi svátky 21.
12. 2020, tedy po vydání tohoto
zpravodaje.
O valné většině jednání a činnosti se zmínil již starosta ve
svém slovu. Proto zde připomenu jen ty body, které nebyly
zmíněny, a mohli by vás zajímat.
28.12.2019. Začnu jako každoročně posledním zasedáním
z loňského roku, které vyšlo po
loňském vydání tohoto zpravodaje a na kterém se projednávaly body týkající se tohoto
roku.
V první řadě se projednával a
schvaloval obecní rozpočet. Byl
vyrovnaný v celkové výši
950100,- Kč.
Dalším bodem byla změna
úředních hodin OÚ to je pouze
jednou za čtrnáct dní v den
svozu kom. odpadu.

8.7.2020 se jednalo o žádosti
Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje o bezúplatný převod pozemků ve
vlastnictví obce Rabakov. Jedná
se o pozemky, vzniklé změnou
při loňské rekonstrukci silnice
oproti .
Bylo navrženo pokusit se vyjednat výměnu za pozemky před
Vošvrdovými čp. 19 (ořechovka
a písák)
31. 8. 2020 se schvaloval nový
Řád veřejného pohřebiště v obci
Rabakov, který je k dispozici ve
vývěsní skříňce u hřbitova.

STALO SE PŘED 50. LÉTY
Rok 1971
Jelikož letos si může každý
sám přečíst na webových stránkách naší obce, co se v daném
roce odehrálo, připomenu zde
zapsané události jen heslovitě,
abych podnítil vaší zvídavost.
První stránka je věnována
oslavám: výroční schůze ČČK,
MDŽ, 1. máj a 9. květen. Poté
následují občanské záležitosti,
od narození až po úmrtí. Další
zápis popisuje volby do všech
zastupitelstev, tedy i Rabakova.
A článek o požárnících tento rok
uzavírá.
STALO SE LETOS
Úmrtí
21. 2. 2020 zemřel pan Antonín Živný, dlouholetý starosta
obce, ve věku 85 let.
10. 5. 2020 zemřela paní
Vlasta Najmanová rozená Kindlová, ve věku 76 let.
Upřímnou soustrast
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Jubilea:
Tento rok oslavili svá výročí:
paní Steklá Jiřina a pan Lepšík
Stanislav.
Tak jako každoročně, zástupci
obce navštívili, i občany starší
80 let: paní Jírová Libuše, pan
Jíra František, paní Švorcová
Alena, pan Švorc František a
paní Živná Věra
z nichž oba manželé Švorcovi
již překročili úctyhodných 85
let.
Blahopřejeme

Pohyb obyvatel
K trvalému pobytu se přihlásil
pan Roman Kosina v č.e. 28
Vítáme Vás u nás

nebyla pěkná podívaná. Rozbitá
auta, strhané střechy, zpřetrhaná
elektrická vedení, zatarasené
silnice a tratě popadanými
stromy. Jenom v naší republice
si toto řádění vyžádalo jeden
lidský život a řadu zranění.
Jakoby to nestačilo, hned za
čtrnáct dní se přihnala další
vichřice, opět s poetickým názvem Julie. I té, ač byla mnohem slabší, se podařilo napáchat
značné škody.
U nás ve vsi jsem naštěstí
žádné velké újmy nezaznamenal, pouze kontejnery na tříděný
odpad, neřízeně putovaly silnicí.

a odhlásil se pan Jaromír Balda
č.e. 3.

Sabine a Julie
Ani letos se nám nevyhnulo
řádění větrů. Po celotýdenním
více než čerstvém povětří meteorologové varovali, že od neděle 9. 2. a dvaadvacáté hodiny,
bude nad naším územím silně
větrno s názvem orkán Sabine.
A také bylo. Kolabovala doprava jak na silnicích a železnici, tak i letecká. Někde byla
zrušena i školní docházka apod.
V televizi si z toho udělali kalamitní show a reportéři rozstrkaní po nejvíce postižených
místech se předháněli v hrůzostrašném líčení havarijních
událostí. A leckde to opravdu

Coronavir
Strašák v podobě pandemie,
který prolétl celým světem, se
naší obci prozatím vyhýbá. Kéž
by tomu tak bylo i nadále.
Co k tomu říci? Sami víte, jaká
opatření se provádí k tomu, aby
nedošlo na nejhorší možný scénář.
Pro někoho tento vir znamená
jen lehké onemocnění, které
mnozí ani nezaznamenají, pro
jiné jistou, někdy i bolestivou
smrt.
Proto buďme k sobě tolerantní
a snažme se dodržovat různá ta
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nařízení, která by měla zabránit
nebo alespoň zpomalit jeho šíření, byť se mnohému zdají
zmatečná a neadekvátní. Ale
kdo ví, co opravdu pomůže proti
této pandemii? Historie zná především ty katastrofické, kde docházelo mnohonásobným úmrtím, tak se snažme, ať tato nepatří mezi ně.
S přáním pevného zdraví,
Váš kronikář.
Zápis do kroniky
Po loňské digitalizaci kronik
bude i malá změna v předkládání návrhu zápisu do kroniky
za uplynulý rok. Ten bude, tak
jako každoročně, přednesen na
prvním veřejném zasedání OZ
v příštím roce, tj. 2021, kde ho
po případném doplnění nebo
úpravě OZ schválí, ale zároveň
bude jeho znění uveřejněno i na
webových stránkách obce. Bude
tak dána možnost se k němu vyjádřit i širší veřejnosti.
K další změně dojde v zápisech do kroniky v knižní podobě. Jelikož stránky dosavadní
kroniky jsou téměř zaplněny a
další desetiletí by se do ní již nevešlo. Navrhl jsem tedy obecnímu zastupitelstvu, aby příští
ukládání zápisů bylo prováděno
strojně, tiskem na tiskárně, s následnou vazbou do knižní podoby.
Kronikář obce Miloslav
Švorc

Příjmy
celkem
961000,00
Výdaje

Výdaje
celkem
961000,00

Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her
Daň z nemovitých věcí
Neinv. přij. transfery ze st. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Dary obyvatelstvu (ČOV)
Opravy a udržování (rozhlas + TV)
Dary obyvatelstvu (kultura)
Neinvestiční transfery obcím (dotace na vlak)
Elektrická energie (veřejné osvětlení)
Opravy a udržování (pohřebnictví)
Ostatní osobní výdaje (pohřebnictví)
Nákup materiálu jinde nezařazený (pohřebnictví)
Pohonné hmoty a maziva (pohřebnictví)
Opravy a udržování (pohřebnictví - oprava hřbitovní zdi)
Nákup ostatních služeb (sběr a svoz nebezpečných odpadů)
Nákup ostatních služeb (sběr a svoz komunálních odpadů)
Nákup materiálu jinde nezařazený
Nákup ostatních služeb (monitoring podzemní vody)
Ostatní osobní výdaje (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň)
Ochranné pomůcky (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň)
Drobný hmotný dlouhodobý majetek (péče o vzhled obcí a veř. zeleň)
Nákup materiálu jinde nezařazený (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň)
Pohonné hmoty a maziva (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň)
Nákup ostatních služeb (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň)
Opravy a udržování (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň)
Pohoštění (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň)
Rezerva na krizová opatření (dle zákona)
Neinvestiční transfery obcím (požární ochrana - dle zákona)
Ostatní osobní výdaje (činnost místní správy)
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (činnost místní správy)
Ostatní osobní výdaje (činnost místní správy)
Povinné pojistné na úrazové pojištění (činnost místní správy)
Knihy, učební pomůcky a tisk (činnost místní správy)
Drobný hmotný dlouhodobý majetek (činnost místní správy)
Nákup materiálu jinde nezařazený (činnost místní správy)
Elektrická energie (činnost místní správy)
Poštovní služby (činnost místní správy)
Služby elektronických komunikací (činnost místní správy)
Konzultační, poradenské a právní služby (činnost místní správy)
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi (č. míst. spr.)
Nákup ostatních služeb (činnost místní správy)
Opravy a udržování (činnost místní správy)
Programové vybavení (činnost místní správy)
Cestovné (činnost místní správy)
Pohoštění (činnost místní správy)
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (činnost místní správy)
Služby peněžních ústavů (obec.příj.a výd. z fin.operací)
Služby peněžních ústavů (pojištění funkčně nespecif.)
Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům (ost.fin.operace)
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220 000,00
3 000,00
25 000,00
155 000,00
10 000,00
360 000,00
850
3 000,00
98 000,00
58 000,00
4 000,00
2000
17 000,00
5 000,00
45 000,00
1 000,00
25 000,00
2 000,00
44 000,00
9 000,00
26 000,00
5 000,00
1 000,00
180 000,00
6 000,00
110 000,00
500
15 000,00
15 000,00
500
15 000,00
10 000,00
2 000,00
17 000,00
5 000,00
500
1 000,00
10 000,00
3 600,00
232 000,00
21 000,00
55 000,00
400
500
5 000,00
7 600,00
15 000,00
500
7 500,00
3 000,00
12 020,00
20 000,00
4 000,00
500
2 000,00
3 000,00
500,00
6 000,00
6 380,00
10 000,00
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Příjmy

OBEC RABAKOV
Směrnice č. 1/2020
k poskytování peněžitých darů na instalaci zařízení k nakládání
s domovními odpadními vodami v souladu s platnou legislativou
v obci Rabakov
I. Úvodní ustanovení
1.

2.
3.

Finanční dar ve výši Kč 50 000,-- (dále jen „dar“) poskytne Obec Rabakov (dále
jen „obec“) fyzické osobě (dále jen „žadatel“) na základě žádosti, která je přílohou č. 1 této směrnice, dále na základě darovací smlouvy, která je přílohou č. 2
této směrnice, a to při dodržení níže uvedených podmínek.
Na poskytnutí daru není právní nárok a obec si vyhrazuje možnost změnit nebo
doplnit podmínky nebo poskytnutí daru v odůvodněných případech odmítnout.
V případě splnění podmínek rozhoduje o poskytnutí daru Zastupitelstvo, rovněž
ve složitých, nebo sporných případech a o neposkytnutí daru rozhoduje taktéž
Zastupitelstvo.

II. Podmínky pro poskytnutí daru
1.

2.

3.
4.
5.

Dar se poskytuje na výstavbu nových domovních čističek odpadních vod, kořenových čističek odpadních vod, nebo na montáž druhých stupňů čištění odpadních vod např. zemních filtrů a na další ekologické způsoby čištění odpadních
vod (dále jen „ČOV“). Dar se neposkytuje na samostatnou výstavbu septiků
nebo žump.
Dar je jednorázový a poskytuje se pouze na výstavbu nových ČOV
k nemovitostem (rodinný dům s č.p. nebo rekreačním objektem s č.e.)
v katastrálním území obce Rabakov.
Žadatel musí mít trvalý pobyt v obci Rabakov s datem přihlášení k trvalému pobytu do 31. 12. 2019.
Dar se poskytuje až po dokončení / kolaudaci stavby ČOV.
Výše daru je konečná, údržbu a provozní náklady hradí žadatel - provozovatel
zařízení.

III. Postup podání žádosti o poskytnutí daru
1.

Žádost, která je přílohou č. 1 této směrnice, se podává na Obecní úřad v Rabakově, a to včetně některé z následujících povinných příloh dle druhu instalované
ČOV:
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- kopie kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu s vyznačením nabytí právní
moci
- rozhodnutí o povolení vypouštění odpadních vod vydané příslušným orgánem
- prokazatelnou instalaci jiného zařízení na ekologický způsob čištění odpadních vod a prokazatelné odstranění dosavadního zařízení na nakládání s odpadními vodami, které nebylo v souladu s platnou legislativou
Nebude-li žádost některou z těchto povinných příloh obsahovat, bude žadatel
vyzván k jejímu doplnění, a pokud tak neučiní v přiměřené lhůtě ve výzvě uvedené, nebude žádost vyřízena.
Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na OÚ Rabakov (nebo ke
stažení na webových stránkách obce).
2.

3.

4.
5.

Žadatelem musí být vlastník (spoluvlastník) nemovitosti, ke které je ČOV budována. Na jednu ČOV je poskytován pouze jeden dar a obec nenese zodpovědnost za případné spory spoluvlastníků. Je-li to v žádosti uvedeno, může být dar
rozdělen mezi spoluvlastníky dle požadavků žadatele.
V případě, že jedna ČOV bude sloužit pro více nemovitostí, posoudí žádost Zastupitelstvo obce a o žádosti rozhodne individuálně s přihlédnutím k této vnitřní
směrnici.
O žádosti bude rozhodovat Zastupitelstvo na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva.
V případě schválení daru Zastupitelstvem obce bude sepsána smlouva mezi
obcí a žadatelem o finanční dar.

IV. Závěrečná ustanovení
1.
2.

Tato vnitřní směrnice je vydávána na dobu neurčitou.
Směrnice byla schválena usnesením Zastupitelstva obce Rabakov dne……….

Přílohy:
Příloha č. 1 – Formulář žádosti o poskytnutí příspěvku
Příloha č. 2 – Vzor smlouvy o poskytnutí příspěvku
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Žádost o poskytnutí finančního daru
na instalaci zařízení k nakládání s domovními odpadními vodami v souladu
s platnou legislativou v obci Rabakov
Žadatel:
(vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti, jméno a příjmení)
Jméno a příjmení: …………………………………………
Datum narození:…………………………………………..
Adresa: ……………………………………………………..
Bankovní spojení: …………………………………………
Telefon: ………………………
Popis řešení čištění odpadních vod (dále jen „ČOV“)
např. popis technického řešení, co vše je na ČOV napojeno apod.

Číslo popisné (ev.č.) nemovitosti (která
bude na ČOV připojena)
Datum kolaudace ČOV
Označte přiložené přílohy:

□

kopie kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu s vyznačením nabytí právní moci

□

rozhodnutí o povolení vypouštění odpadních vod vydané příslušným orgánem

□

prokazatelnou instalaci dalších zařízení na ekologické způsoby čištění odpadních vod a prokazatelné odstranění dosavadních zařízení na nakládání s odpadními vodami, které nebylo v souladu
s platnou legislativou

V Rabakově dne: …………………….

………………………………..
Podpis žadatele
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Smlouva o poskytnutí finančního daru na instalaci zařízení zajištující
řádné nakládání s domovními odpadními vodami
Poskytovatel
Obec Rabakov
Adresa: Rabakov č.p. 30, 294 04
IČ: 00509078
Statutární zástupce: Mgr. Petr Švorc, starosta
Bankovní spojení: 34020181/0100 - KB Mladá Boleslav, a.s.
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce
Jména a příjmení:
Adresa:
RČ:
Bankovní spojení:
(dále jen „příjemce“)

uzavírají v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákonem č.
250/2000
Sb.,
o
pravidlech
územních
rozpočtů,
v
platném
znění,
a na základě usnesení Zastupitelstva obce Rabakov ze dne …………, kterým byla schválená
směrnice č. 1/2020 pro poskytování finančního příspěvku na instalaci zařízení k nakládání s
domovními odpadními vodami dle platné legislativy v obci Rabakov
tuto darovací smlouvu
I. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelového finančního daru na úhradu nákladů spojených s instalací nových domovních čističek odpadních vod, kořenových čističek odpadních
vod, nebo na montáž druhých stupňů čištění odpadních vod např. zemních filtrů a na další
ekologické způsoby čištění odpadních vod (dále jen „ČOV“).
II. Výše poskytnutého příspěvku
1.

2.

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci finanční dar ve výši
50.000,- Kč, slovy padesáttisíc dle usnesení Zastupitelstva obce Rabakov ze dne
……...
Finanční dar bude příjemci proplacen na základě předložené žádosti (příloha č. 1
směrnice č. 1/2020 Obce Rabakov) a schválení finančního daru Zastupitelstvem obce
Rabakov.
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III. Závěrečná ustanovení
1.

2.
3.
4.
5.

Tato smlouva se uzavírá v souladu se směrnicí č. 1/2020 k poskytování peněžitých
darů na instalaci zařízení k nakládání s domovními odpadními vodami v souladu s
platnou legislativou v obci Rabakov, schválenou usnesením zastupitelstva obce Rabakov ze dne …………….
Poskytnutí příspěvku bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Rabakov
ze dne ……………..
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel
i příjemce obdrží po jednom vyhotovení.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
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 Rabakově dne:

………………………………………………..

..…………………………………………

Mgr. Petr Švorc – starosta
poskytovatel

příjemce
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Z cyklu:

PAMATUJETE SI

Slavné
hasičské
(tehdy
požárnické)

výročky
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