OBEC STAŇKOVICE –Pravidla dotací na zlepšení ŽP 2019

Zastupitelstvo obce Staňkovice na svém zasedání dne 20.2.2019 rozhodlo vydat usnesením č.
04-044/2019 toto opatření obce v samostatné působnosti:

P R A V I D L A,
kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na zlepšení
životního prostředí vlastníkům nemovitostí v Obci Staňkovice na období
let 2019-2022 (dále jen „Pravidla“)
Článek 1
Cíl, předmět a výše dotace
Cílem poskytnutí dotace z rozpočtu obce je snaha o zlepšení životního prostředí
Staňkovice zejména v místních částech Tvršice a Selibice“.

v obci

1) Dotace je určena na:
ad

Druh akce ke zlepšení životního prostředí

a)
b)
c)
d)

výstavbu domácích čistíren odpadních vod
připojení k podtlakové kanalizaci
výstavbu ,opravu žumpy, septiku
pořízení kotle na pevná paliva emisní třídy 4 a vyšší

Dotace obce

50 tis.Kč
30 tis.Kč
20 tis.Kč
20 tis.Kč

2) Dotace se poskytuje pouze expost-po ukončení akce dle odst.1 jejichž realizace započne
v letech 2019 až 2022.
Článek 2
Žadatel (příjemce dotace)
Žadatelem (příjemcem dotace) může být fyzická a právnická osoba - vlastník nemovitosti určené
k bydlení nebo podnikání v kú Staňkovice,Tvršice,Selibice, na jehož majetek není vedeno
konkurzní nebo exekutorské řízení a není dlužníkem Obce.
Článek 4
Podání žádosti o dotaci
1) Žádost o dotaci se předkládá písemně na adresu Obecního úřadu Staňkovice osobně na
podatelnu nebo poštou, při podání emailem je nutný sken .
2) Vzor žádosti o poskytnutí dotace a seznam povinných příloh této žádosti je uveden v příloze
těchto „Pravidel“.
3) Došlé žádosti budou předloženy zastupitelstvu obce k projednání a rozhodnutí o uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo není povinno rozhodnout kladně.
Článek 5
Smlouva o poskytnutí dotace
1) Rozhodne-li zastupitelstvo obce o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s konkrétním
žadatelem, vyzve jej obecní úřad nejpozději do 30 dnů ode dne konání zasedání k podpisu
„Smlouvy o poskytnutí dotace.“
2) Finanční prostředky tvořící dotaci budou příjemci dotace vyplaceny jednorázově, do 10 dnů
po podpisu „Smlouvy o poskytnutí dotace“.
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Článek 6
Podmínky poskytnutí dotace
Žadatel (příjemce dotace) je povinen:
a) užít dotaci jen k účelu uvedenému v čl. 1 odst. 1 těchto „Pravidel“.
b) umožnit kontrolním orgánům obce kontrolu plnění podmínek vyplývajících z dotace, a to
do doby jednoho roku po realizaci akce, tj.:umožnit jim vstup na pozemek,do objektu za
účelem kontroly realizace akce.
c) zkolaudovat stavbu, na kterou mu byla dotace poskytnuta, a to v termínu uvedeném
v žádosti o poskytnutí dotace (tato doba nemůže být delší než 1 rok od podání žádosti),
d) není-li potřebná kolaudace , uvést akci, na kterou mu byla dotace poskytnuta do užívání, a
to v termínu uvedeném v žádosti o poskytnutí dotace (tato doba nemůže být delší než 1
rok od podání žádosti),
e) oznámit písemně zastupitelstvu obce cestou obecního úřadu jakékoliv změny týkající se
předmětu dotace a to nejpozději do 14 dnů od dne, kdy taková změna nastala..
Článek 7
Kontrola užití dotace
1) Na plnění podmínek vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace dohlíží kontrolní výbor.
2) Na výzvu obecního úřadu je příjemce dotace povinen obci předložit:
a) fakturaci na provedené práce včetně dokladu o zaplacení,
b) účetní doklady na nákup materiálu nebo technologických celků a
c) kolaudační rozhodnutí.
Článek 8
Sankce
V případě, že příjemce dotace nesplní podmínky uvedené ve smlouvě o poskytnutí dotace,
k jejichž plnění se svým podpisem zavázal, vyhrazuje si Obec Staňkovice právo požadovat
navrácení vyplacených finančních prostředků a to za podmínek stanovených uzavřenou smlouvou.
Článek 9
Zrušovací ustanovení
Zrušují se „Pravidla , kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací vlastníkům
nemovitostí v Obci Staňkovice – místní část Tvršice a Selibice na období 2012-2018“ schválená
Zastupitelstvem obce Staňkovice dne 26. 3. 2012.
Článek 10
Platnost a účinnost
Tato „Pravidla“ se stávají platnými a účinnými okamžikem jejich schválení zastupitelstvem obce.
Schváleno 20.2.2019 usnesením č. 04-044/2019.

……………………………….
Zdeněk Kutřín
místostarosta

……………………………….
Ing. Vladimír Libich
Starosta

