
 

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ ČLENSKÝM OBCÍM PRO NAPOJENÍ NA 

VODÁRENSKOU SOUSTAVU JIHOČESKÉHO VODÁRENSKÉHO SVAZU (JVS)  

 

1. Příjemci příspěvků 

 

1.1. Příspěvky z prostředků JVS se poskytují výhradně členským obcím, které převzaly oddělitelný majetek z JVS 

do své správy a jsou investory projektů, vedoucích ke zlepšení technických a ekonomických parametrů provozu 

zařízení JVS. Jedná se zejména o nová připojení obcí nebo jejich částí, které dosud využívají lokální či jiné zdroje 

pitné vody, na Vodárenskou soustavu JVS.  

 

2. Schválení příspěvku 

 

2.1. Poskytnutí příspěvku schvaluje představenstvo JVS na základě žádosti obce a návrhu ředitele JVS. 

 

2.2. Návrh na poskytnutí příspěvku obsahuje zejména technický popis předmětného projektu, posouzení variant a 

ekonomické posouzení. Ekonomické posouzení obsahuje zejména identifikaci a vyčíslení ekonomických přínosů 

akce pro JVS a jejich porovnání s vynaloženým příspěvkem. Příspěvek se poskytuje ve výši max. 50% nákladů 

projektu, nejvýše však ve výši součinu počtu nově napojených obyvatel a částky 7 000 Kč.  

 

2.3. Na schválení příspěvku nemá obec nárok i při splnění všech podmínek pro jeho poskytnutí. 

 

3. Správa příspěvků 

 

3.1. Schválené příspěvky jsou poskytovány formou zálohy, na základě smlouvy o příspěvku mezi JVS a obcí. 

Smlouva stanoví zejména závazek obce využít příspěvek na financování předmětného projektu a umožnit JVS 

provést kontrolu využití příspěvku. Smlouvu schvaluje představenstvo JVS. 

 

3.2.  Po realizaci projektu, na který byl poskytnut příspěvek, bude provedeno vyhodnocení skutečných technických 

a ekonomických parametrů v porovnání s předpoklady návrhu dle odstavce  2.2. a v porovnání se sjednanými 

podmínkami ve smlouvě o příspěvku.  

 

3.3. Pokud realizací podpořeného projektu bude napojen nižší počet trvale bydlících obyvatel, než byl počet 

předpokládaný pro výpočet výše zálohy na příspěvek, bude příspěvek snížen tak, aby jeho výše činila 7 000 Kč na 

jednoho nově napojeného trvale bydlícího obyvatele. Výše příspěvku bude dále snížena v případě, že realizací 

podporovaného projektu nedojde k nárůstu dodávky vody předané z Vodárenské soustavy JVS v objemu alespoň 

20 m3 ročně na jednoho trvale bydlícího nově napojeného obyvatele. Pro vyhodnocení této podmínky bude 

posouzena dodávka vody za rozhodné období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců následujících po 

měsíci, ve kterém bude podporovaný projekt uveden do provozu. V případě, že objem dodávky vody bude nižší 

než uvedené limity, bude výše příspěvku snížena tak, aby byla splněna podmínka, že zvýšení dodávky vody za 

rozhodné období činí alespoň 20 m3 ročně na jednoho nově napojeného trvale bydlícího obyvatele. 

 

3.4. Podrobné podmínky mezi obcí a JVS založené na těchto pravidlech určí smlouva o příspěvku.   

 

 

4. Limit pro objem poskytnutých příspěvků 

Úhrn poskytnutých prostředků v kalendářním roce nepřekročí 3 % výnosů z nedělitelného majetku JVS v daném 

roce. 

 

 

Schváleno valnou hromadou JVS dne 24. 5. 2022 

 


