Program
k poskytnutí dotace vlastníkům budov
v obci Stonava na rok 2019 (dále jen Program)
Článek I
Základní ustanovení
Obec Stonava poskytne v zájmu udržení úrovně bydlení, životního
prostředí a vzhledu obce dotaci vlastníkům budov v katastrálním území obce
Stonava.
Článek II
Finanční prostředky
Předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněný z rozpočtu obce
Stonava na rok 2019 pro tento Program činí 1 250 000 Kč.
Článek III
Příjemce dotace
1. Příjemcem dotace je fyzická osoba, která má trvalý pobyt v obci Stonava

a zároveň podala daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, tuto daň uhradila
jako poplatník mající vlastnické právo k nemovitosti v katastrálním území
obce Stonava.
2. Příjemcem dotace je také fyzická osoba vlastnící nemovitost v obci Stonava,

která nemá trvalý pobyt v obci Stonava, ale na předmětné nemovitosti s č. p.
nebo č. ev. je přihlášen k trvalému pobytu alespoň jeden občan.
Článek IV
Kritéria pro hodnocení žádosti
1.
2.
3.
4.
5.

Věcná a formální správnost žádosti,
připojení požadovaných příloh k žádosti,
podání žádosti o dotaci ve stanovené lhůtě,
řádná úhrada daně z nemovitých věcí na aktuální rok,
úhrada místních poplatků a splnění všech případných ostatních platebních
povinností vůči obci Stonava.

Neúspěšným žadatelům o dotaci budou důvody neudělení dotace sděleny
bez zbytečného odkladu na kontakt uvedený v žádosti o poskytnutí dotace.

Článek V
Kritéria pro stanovení výše dotace
Dotace bude poskytnuta až do výše:
 60 % vyměřené a zaplacené daně z nemovitých věcí,
 + 500 Kč za každou osobu s trvalým pobytem v nemovitosti, určené
k bydlení, ze které byla uhrazena daň z nemovitých věcí,
 + 5 % nákladů zaplacených za spotřebu elektřiny nebo plynu, pokud
je nemovitost vytápěná výhradně elektřinou nebo plynem (přitápění
krbem není možné), přičemž příjemce dotace doloží „Čestné prohlášení“.
Článek VI
Podmínky pro udělení dotace
1. Dotace bude občanům vyplacena na základě schválené žádosti o dotaci na

k tomu určeném tiskopise, který obdrží na finančním odboru obce Stonava
nebo je ke stažení na webových stránkách obce Stonava.
2. Podmínkou schválení dotace je mj. předložení dokladu o zaplacení daně

z nemovitých věcí a ostatních nezbytných příloh.
3. Maximální výši dotace je nutno doložit účetními doklady o výdajích, které

byly vynaloženy na údržbu, modernizaci, opravy a rekonstrukci nemovitosti
a topení způsobem šetrným k životnímu prostředí za období nejvýše dvanácti
měsíců zpětně. Údržbou, modernizací, opravami a rekonstrukcí se rozumí
placené úkony nebo nákup materiálu a zařízení pro jejich provedení na
nemovitosti prokazatelným a kontrolovatelným způsobem. Topením šetrným
k životnímu prostředí se rozumí nákup otopu, zboží a zařízení pro vytápění
plynem, elektřinou, koksem, dřívím nebo černým uhlím. Majitel nemovitosti
zároveň umožní kontrolu topného zařízení v nemovitosti.
Článek VII
Lhůta pro podání žádosti
1. Termín k podání žádosti o dotaci je od 1. 6. do 30. 6. běžného roku.
O dotaci bude rozhodnuto a bude vyplácena do 30. 9. běžného roku. Pokud
žádosti nebudou schváleny z důvodů nedodání potřebných dokladů, budou
vráceny občanům k doplnění s náhradním termínem 30.11. běžného roku
a vyplacením do 31. 12. běžného roku. Poplatníci, kteří platí daň ve dvou
splátkách a poplatníci provozující zemědělskou výrobu předloží doklady
o zaplacení daně do 30. 11. a vyplacením do 31. 12. běžného roku.
2. Nepodáním žádosti o dotaci do 30. 6., případně do 30. 11. běžného roku
zaniká nárok na dotaci pro běžný rok.

Článek VIII
Ustanovení, závěrečná a přechodná
1. Systém poskytování dotací podléhá kontrole obce.
2. Žádosti o dotaci budou posouzeny ve finančním výboru obce a předloženy ke

schválení Zastupitelstvu obce Stonava.
3. Na dotaci podle tohoto Programu není právní nárok.
4. V případě neoprávněného čerpání dotace je příjemce povinen neprodleně

dotaci vrátit.
5. Tento Program byl schválen na 4. zasedání Zastupitelstva obce ve Stonavě

dne 11.4.2019.
6. Tento Program nabývá účinností dnem schválení.

Příloha:
1. Žádost o dotaci
2. Čestné prohlášení

Ing. Ondřej Feber, v.r.
starosta obce

Tomáš Wawrzyk, v.r.
místostarosta obce

