PROGRAM
k poskytnutí dotace na zateplení rodinných domů
v obci Stonava
Článek I
Základní ustanovení
Obec Stonava v zájmu udržení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu obce
poskytne dotaci vlastníkům rodinných domů v katastrálním území obce Stonava.

Článek II
Finanční prostředky na Program
Z rozpočtu obce Stonava na rok 2021 byla vyčleněna pro tento Program částka
200 000,- Kč. V následujících letech finanční částka bude stanovena podle
rozhodnutí zastupitelstva obce Stonava.

Článek III
Příjemce dotace
Příjemcem dotace je fyzická osoba, která má vlastnické právo k nemovitosti ( rodinný
dům) v katastrálním území Stonava. Podmínkou je také úhrada poplatku za odvoz
komunálního odpadu v běžném roce a splnění všech případných ostatních
platebních povinností vůči obci Stonava.

Článek IV
Výše dotace
Dotace bude poskytnuta ve výši 220,- Kč/m2 zateplené plochy. Dotace nemusí být
čerpána jednorázově v jednom kalendářním roce, maximálně však do výše 55 000,Kč na rodinný dům v k. ú. Stonava.
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Článek V
Podmínky pro udělení dotace
1. Dotace bude občanům vyplacena na základě schválené žádosti o dotaci
na k tomu určeném tiskopise, který obdrží na OÚ Stonava nebo je ke stažení
na webových stránkách obce Stonava.
2. V případě. že k dotčenému rodinnému domu má vlastnické právo více osob nebo
je ve společném jmění manželů, je nutné k žádosti o dotaci připojit souhlasné
prohlášení ostatních spoluvlastníků/druhého manžela na k tomu určeném
tiskopise, který obdrží na OÚ Stonava nebo je ke stažení na webových stránkách
obce Stonava.
3. Dotace bude schválena na základě předloženého rozpočtu s uvedením m2 celkové
zateplené plochy.
4. Termín k podání žádosti o dotaci je od 1. února do 30. dubna běžného roku.
O dotaci bude rozhodnuto komisí do 31. května běžného roku. Pokud žádosti
nebudou schváleny z důvodů nedodání potřebných dokladů, žadatelé budou
vyzváni k doplnění s náhradním termínem do 30. června běžného roku.
5. O přidělení dotace na zateplení s konečnou platností rozhodne zastupitelstvo obce
Stonava.

Článek VI
Ustanovení závěrečná a přechodná
1. Systém poskytování dotací podléhá kontrole obce.
2. Žádosti o dotaci budou posouzeny v komisi pro posuzování žádostí o dotaci
na zateplení a předloženy ke schválení Zastupitelstvem obce Stonava.
3. Na dotaci podle této vyhlášky není právní nárok.
4. Tato dotace se nevztahuje na rodinné domy zkolaudované po roce 2000.
5. V případě neoprávněného čerpání dotace je příjemce povinen neprodleně dotaci
vrátit.
6. Tento Program byl schválen na 18 zasedání Zastupitelstva obce Stonava
dne 17.12.2020 pod bodem 1.6.
7. Tento Program nabývá účinností dnem schválení.
Příloha: Žádost o dotaci
Souhlasné prohlášení

Ing. Ondřej Feber v. r.
starosta obce

Tomáš Wawrzyk v. r.
místostarosta obce
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