
PROGRAM 
k poskytnutí dotace na ozdravný pobyt  

občanů Stonavy na rok 2020 
 
 

I. 
Základní ustanovení 

 
Obec Stonava, z důvodu trvale špatného životního prostředí hlavně v oblasti ovzduší, které 
na Karvinsku a Ostravsku patří k nejhorším z celé oblasti České republiky, poskytne občanům 
Stonavy, kteří v obci mají trvalý pobyt příspěvek na týdenní ozdravný pobyt pořádaný obcí.   
V roce 2020 se jedná o ozdravný pobyt v Hotelu Adamantino v Luhačovicích-Pozlovicích          
v termínu  18.10.2020 - 23.10.2020. 
 

II. 
Finanční prostředky na Program 

 
Z rozpočtu obce Stonava na rok 2020 bude vyčleněna pro tento Program částka 100.000,-- 
Kč. 
 

III. 
Příjemci dotace 

 
Příjemcem dotace je fyzická osoba, která má v obci Stonava trvalý pobyt. Podmínkou je 
úhrada všech místních poplatků a splnění jiných povinností vůči obci Stonava. 
 

IV. 
Výše dotace 

 
Dotace bude poskytnuta ve výši 400,-- Kč na jednu fyzickou osobu v běžném roce. Zároveň 
obec zajistí bezplatnou dopravu autobusem do místa ozdravného pobytu i zpět.  
 

V. 
Podmínky udělení dotace 

 
1. Dotace bude přiznána na základě podání žádosti, předložení dokladu totožnosti a dokladu 
    o úhradě příslušné částky za ozdravný pobyt. 
2. V případě účasti na ozdravném pobytu více členů jedné rodiny (manžel/ka, děti), a splnění  
     podmínek poskytnutí dotace u všech uvedených osob, může být podána jedna žádost o  
    poskytnutí dotace.   
3. Za nezletilé děti žádost podává zákonný zástupce nebo pověřená osoba (opatrovník,  
    pěstoun apod.). 
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4. Termín podání žádosti je od 1.4.2020  do 30.10.2020. 
5. Žádost o dotaci bude posouzena ve finančním výboru obce a předložena ke schválení 
    Zastupitelstvu obce Stonava. 
6. Dotace bude vyplacena nejpozději do 21.12.2020. 

 
 
 

VI. 
Ustanovení závěrečná a přechodná 

 
1. Systém poskytování dotací podléhá kontrole obce. 
2. Na dotaci dle tohoto Programu není právní nárok. 
3. V případě neoprávněného čerpání dotace (např. změna trvalého pobytu mimo obec před  
    termínem ozdravného pobytu) je příjemce povinen dotaci obci vrátit. 
4. Tento Program byl schválen na 12. zasedání Zastupitelstva obce Stonava dne 24.2.2020. 
5. Tento Program nabývá účinnosti dnem schválení. 
 
 
Příloha: Žádost o dotaci 
 
 
 
 
 
 
        Ing. Ondřej Feber, v.r. 
                            starosta obce 
 
 
 
 
 
        Tomáš Wawrzyk, v.r. 
          místostarosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ŽÁDOST 
o poskytnutí dotace  

z Programu k poskytnutí dotace na ozdravný pobyt občanů Stonavy na r. 2020 
 

podaná v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
Žadatel: jméno a příjmení ………………………………………………………………………………………………….… 
datum narození ……………………………………………………... bydliště: Stonava čp. ……………………….… 
doklad totožnosti: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
telefon: …………………………………………….……….. e-mail: …………………………………………………………... 
doklad o úhradě za ozdravný pobyt: ………………………………………………………………………………….… 
uhrazeno dne: ……………………………………………………………………………………………………………………... 
Ostatní rodinní příslušníci, kteří se zúčastnili ozdravného pobytu: 
manžel/ka: ……………………………………………………………………...  nar.  ………………………………………...    
děti: ………………………………………………………………………..……….  nar. ………………….…………………..... 
děti: …………………………………………………………………..…………….  nar. ……………………………………….… 
děti: ………………………………………………………………………………...  nar. …………………………………….……  
 

Žádám o poskytnutí dotace na ozdravný pobyt v Hotelu  Adamantino  v Luhačovicích  
v termínu  18.10.2020 – 23.10.2020. 
 
 
Ve Stonavě dne …………………………..    ……………………………………………………. 
           podpis žadatele 
 

UPOZORNĚNÍ: Na poskytnutí dotace není právní nárok. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Žadatel a jeho rodinní příslušníci splňují/nesplňují podmínky poskytnutí dotace na ozdravný  
pobyt pořádaný obcí Stonava ve výši……………………………….. Kč. 
Důvod nesplnění podmínek pro poskytnutí dotace. …………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Prověřil: Ing. Jolanta Jelenová, předsedkyně finančního výboru 
Za správnost údajů: Krystyna Kupková 
pověřená organizací ozdravných pobytů občanů Stonavy 
 
 
Obec Stonava bude zpracovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytně nutná k dosažení účelu jejich zpracování. 
Touto dobou se rozumí doba nezbytná k vyřízení žádosti o dotaci a její vypořádání. 
Vaše osobní údaje jsou vedeny a zabezpečeny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze 
dne 27.4.2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 


