
Program 
k poskytnutí dotace chovatelům hospodářských zvířat                        

a včelstev v obci Stonava (dále jen Program) 

 
Článek I 

 

Základní ustanovení 
 

Obec Stonava v zájmu podpory úsilí chovatelů hospodářského zvířectva               
o chov vymezeného druhu dobytka v návaznosti na obdělávání pozemků v obci 
poskytne dotaci chovatelům hospodářského zvířectva a chovatelům včel.  

 
Článek II 

         
Finanční prostředky  

 
Předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněný z rozpočtu obce  Stonava na 
rok 2022 pro tento Program činí 200 000 Kč. 

 
Článek III 

 
Příjemce dotace a kritéria poskytnutí 

 
1. Příjemcem dotace je fyzická osoba, která má  trvalý pobyt v obci Stonava                  

a zároveň po dobu jednoho chovatelského roku tj. od 01.10. běžného roku  do 
30.09. následujícího roku bude řádně pečovat o vymezené druhy zvířectva                
a zároveň obdělávat pozemky o stanovené rozloze 50 arů na 1 ks zvířectva 
v bodě A a na 5 ks zvířectva v bodě B kromě chovatelů včel. 

 
Článek IV 

 
Kritéria pro hodnocení žádosti  

 
1. Věcná a formální správnost žádosti. 
2. Připojení požadovaných příloh k žádosti. 
3. Podání žádosti o dotaci ve stanové lhůtě. 
4. Úhrada místních poplatků a splnění všech případných ostatních platebních 

povinností vůči obci Stonava. 

 
Článek V 

 
Kritéria pro stanovení výše dotace 

 
Dotace bude poskytnuta až do výše:   

 



A) za odchov:    koně, (max. 2 ks)      5 000 Kč/ 1 ks 
   býka, krávy                                                    5 000 Kč/ 1 ks 

           vysokobřezí jalovice      4 000 Kč/1 ks 
 jalovice                          3 000 Kč/1 ks 
 tele od stáří 2 měsíců      2 000 Kč/1 ks  

    

B) za odchov  berani, ovce, kozy           1 000 Kč/ 1 ks          
   kůzlata, jehňata                                  200 Kč/ 1 ks 

    včelstva                      1 500 Kč/ 1ks
  

   
Podmínkou finanční dotace v bodě B je, že kromě obecných podmínek uvedených 
v úvodu tohoto bodu chovatel vlastní a pečuje alespoň o 5 ks uvedených zvířat 
anebo 3 ks včelstev. Nejvyšší poskytnutá dotace na jedno hospodářství může činit 
100 000 Kč. 

 
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 sekretariátu OÚ 
Stonava nebo je ke stažení na webových stránkách obce Stonava. 

2. Chovatel se zavazuje, že po dobu jednoho roku o zvířata bude řádně pečovat 
a obhospodařovat půdu, kterou vlastní nebo má v pronájmu. 

3. V případě, že zvířata nebude mít po dobu jednoho roku, nárok zaniká, kromě 
případu, kdy k úhynu došlo bez jeho zavinění živelnou události nebo morem,  
o čemž předloží potvrzení veterinární služby.  

4. Chovatel umožní pracovníkům Obce Stonava kdykoli kontrolu stavu 
udržovaných pozemků a stavu zvířat nebo včelstev. 

 

Článek VII 
 

Lhůta pro podání žádosti 

 
5. Termín k podání žádosti o dotaci je do 30. září běžného roku. O dotaci bude 

rozhodnuto do 30. září následujícího běžného roku a bude vyplácena do 30. 
prosince následujícího běžného roku. Nepodáním žádosti o dotaci do 30. září 
běžného roku zaniká nárok na dotaci pro běžný rok. 

 
 
 
 
 



Článek VII 
 

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 Zastupitelstvem obce Stonava. 
3. Na dotaci podle tohoto programu není právní nárok. 
4. V případě neoprávněného čerpání dotace je příjemce povinen dotaci vrátit 

nejpozději do 30 dnů na účet poskytovatele č. 1721600369/0800 od 
protokolárního zjištění porušení podmínek poskytnuté dotace. 

5. Nárok na finanční dotaci má pouze majitel zvířat nebo včelstev                         
a tento nárok je nepřenosný.  

6. Tento Program byl schválen na 22. zasedání Zastupitelstva obce ve Stonavě 
dne 03.06. 2021. 

7. Tento Program nabývá účinností dnem schválení. 
 
 
Příloha:  
 

1. Žádost o dotaci 
 

 
 
                                                                                  Ing. Ondřej Feber v.r. 
                                                                                        starosta obce 
 
 
 
 
                                                                                      Tomáš Wawrzyk v.r. 
                                                                                       místostarosta obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


