
Program k poskytnutí dotace na úhradu stočného občanům obce Stonava  

v roce 2021 

(dále jen Program) 

Článek I 

Základní ustanovení 

Samospráva obce Stonava má dlouhodobý zájem o narovnání cen stočného pro všechny 

občany s trvalým pobytem v obci Stonava na úroveň sazby, kterou si obec Stonava sama určuje 

pro provoz kanalizačního zařízení ve svém vlastnictví.  

Článek II 

Peněžní prostředky  

Předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu obce Stonava na rok 

2021 pro tento Program činí 430 000 Kč. Peněžní prostředky mohou být použity na úhradu 

nákladů na stočné občanům obce Stonava, kteří nejsou napojeni na kanalizační síť ve vlastnictví 

obce Stonava a neplatí jí stočné.  

Článek III 

Příjemci dotace 

Příjemcem dotace jsou:  

 Fyzické osoby s trvalým pobytem v obci Stonava, kteří nejsou napojeni na kanalizační síť 

ve vlastnictví obce Stonava a neplatí jí stočné. 

Článek IV 

Kritéria pro hodnocení žádosti 

1. Věcná a formální správnost žádosti, 

2. podání žádosti o dotaci ve stanovené lhůtě, 

3. doložení všech potřebných podkladů.  

 

Neúspěšným žadatelům o dotaci budou důvody neudělení dotace sděleny bez zbytečného 

odkladu. 

Článek V 

Kritéria pro hodnocení a stanovení výše dotace 

1. Trvalý pobyt žadatele ke dni 30. 9. 2021, 

2. výše uhrazeného stočného, 

3. počet osob s trvalým pobytem v dané bytové jednotce, 

4. vyúčtování služeb spojených s bydlením, 

5. potvrzení o úhradě stočného na základě vyúčtování služeb spojených s bydlením 

(bankovní výpis, příjmový pokladní doklad, poštovní poukázka). 

 

Lhůta pro podání žádosti:       od 01.09.2021 do 30.09.2021 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti a vyplacení dotace:   do 20.12.2021 

 



Článek VI 

Podmínky pro poskytnutí dotace 

1. Dotace bude vyplacena na základě schválené žádosti o dotaci na k tomu určeném tiskopise, 

který žadatel obdrží na OÚ Stonava nebo je ke stažení na webových stránkách obce Stonava. 

2. Dotace může být poskytnuta pouze pro tu nemovitost, ve které má žadatel trvalý pobyt. 

3. K žádosti o dotaci musí žadatel doložit následující podklady: 

 občanský průkaz k nahlédnutí,  

 potvrzení o úhradě stočného na základě vyúčtování služeb spojených s bydlením 

(bankovní výpis, příjmový pokladní doklad, poštovní poukázka), 

 vyúčtování služeb spojených s bydlením za období od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020. 

4. Výše dotace se odvíjí od prokazatelně uhrazené částky za stočné, přičemž tato částka bude 

snížena o 58 Kč za každou osobu s trvalým pobytem v dané bytové jednotce.  

5. Stočné nebude proplaceno zpětně za předchozí roky, tzn., že nárok na dotaci v rámci tohoto 

Programu vzniká pouze na stočné plynoucí z vyúčtování za období od 01. 01.2020 do 31. 12. 

2020. 

6. Ostatní náklady související s vyúčtováním služeb spojených s bydlením si hradí každý 

žadatel sám.  

7. Ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace nesmí mít žadatel žádné neuhrazené závazky vůči 

obci Stonava.  

Článek VII 

Ustanovení závěrečná a přechodná 

1. Systém poskytování dotací podléhá kontrole obce.  

2. Na dotaci podle tohoto Programu není právní nárok. 

3. V případě neoprávněného čerpání dotace je příjemce povinen neprodleně dotaci vrátit. 

4. Tento Program byl schválen na 22. zasedání Zastupitelstva obce Stonava dne 3.6.2021.                

5. Tento Program nabývá účinnosti dnem schválení. 

 

Příloha: Žádost o dotaci 

 

Ing.Ondřej Feber v.r. 

   starosta obce  

 

 

Tomáš Wawrzyk v.r. 

            místostarosta obce  


