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VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V ROCE 2019
DOTAČNÍ PROGRAM NA NOVÁ OKNA A REKUPERACI
pro domy u komunikace III/31227 v obci Dolní Morava
a) Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty
Obec Dolní Morava vyhlašuje program pro poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolní Morava. Finanční
podpora bude sloužit na výměnu oken v případě domů umístěných u komunikace III/31227 a na zřízení
rekuperace jako podpora zdrojů jejího financování. Program pro poskytnutí dotace z rozpočtu obce
vychází z ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, oba ve znění pozdějších předpisů.
b) Důvody podpory stanoveného účelu
Zajištění kvalitnějšího životního prostředí v domech u komunikace III/31227 zatížené v turistických
sezónách nadměrnějším provozem.
c) Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu
stanoveného účelu
V rozpočtu Obce na rok 2019 je vyčleněno celkem 250 000 Kč. Dalších 250 000 Kč bude poskytovat
společnost Sněžník, a.s., a to formou daru Obci. Po obdržení těchto prostředků Obec navýší celkovou
alokaci na výši 500 000 Kč. Tento objem finančních prostředků může být dle zájmu žadatelů měněn dle
rozhodnutí zastupitelstva obce.
d) Maximální výše dotace nebo návratné finanční výpomoci
 Maximální míra výše dotace na výměnu oken je 75% celkových nákladů na tuto akci a zároveň
maximálně 75 000 Kč
 Maximální míra výše dotace na zřízení rekuperace je 75% celkových nákladů na tuto akci a
zároveň maximálně 25 000 Kč
e) Okruh způsobilých žadatelů
Fyzická osoba mající nahlášen trvalý pobyt v obci Dolní Morava, která zároveň v obci vlastní rodinný
dům, dům k bydlení či byt.
f) Lhůta pro podání žádosti
Žádost může být podána nejdříve 1. července a nejpozději do 15. 11. 2019 na předepsané žádosti.
Žádost musí být doručena pouze písemně (osobně, poštou), a to na adresu Obec Dolní Morava, Dolní
Morava 35, 561 69

bankovní spojení: KB Králíky, č.ú.: 25927611/0100

g) Kritéria pro hodnocení žádosti
Žádost musí být podána na předepsaném formuláři ve stanoveném termínu. Rozhodným kritériem bude
termín a čas podání žádosti a splnění podmínek pro poskytnutí dotace.
h) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
O žádosti bude rozhodnuto na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.
i) Podmínky pro poskytnutí dotace
 Stávající okna musí být starší 10 let
 Nová okna musí mít izolační trojskla
 Dům musí být umístěn maximálně 75 metrů od krajnice vozovky komunikace
 Žadatel musí mít vypořádány veškeré závazky vůči Obci Dolní Morava
j) Vzor žádosti
Viz příloha č. 1 tohoto dotačního programu.
k) Ostatní ujednání
Závěrečné vyúčtování neinvestiční dotace předloží příjemce dotace poskytovateli ve lhůtě a rozsahu
stanoveném ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace. Nevyčerpanou část dotace a nesprávně
použitou dotaci vrátí příjemce zpět na účet poskytovatele ve lhůtě stanovené ve smlouvě o poskytnutí
dotace.
Tento dotační program byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Dolní Morava č. 47/2019 ze dne
27. 5. 2019
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Žádost o dotaci z dotačního programu na nová okna a rekuperaci
pro domy u komunikace III/31227 v obci Dolní Morava
Žadatel:
Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Trvalé bydliště:
Žádám o dotaci na:
 nová okna ve výši
 rekuperaci ve výši

…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….

…………………………………….
…………………………………….

Dotace bude použita na nemovitost:
Katastrální území:
…………………………………….
Stavební parcela:
…………………………………….
Číslo popisné:
…………………………………….
Číslo jednotky:
…………………………………….
Ve vlastnictví:
……………………………………………….

Souhlas spoluvlastníka:
Jméno:
…………………………………….
Příjmení:
…………………………………….
Datum narození:
…………………………………….
Trvalé bydliště:
…………………………………….
Souhlasím s realizací výměny oken a rekuperace ve výše
uvedené nemovitosti.
…………………………………….
Podpis spoluvlastníka

Žadatel prohlašuje:
 Ke dni podání žádosti má řádně vypořádané veškeré závazky vůči Obci, vůči státním subjektům (finančním
úřadům, České správě sociálního zabezpečení, příslušné zdravotní pojišťovně apod.).
 V době podání žádosti, ani v uplynulých třech letech nebyl na jeho majetek prohlášen konkurz, nebylo
potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku,
není proti němu veden výkon rozhodnutí, není v úpadku či v likvidaci.
 Že nežádá ani nečerpá o finanční podporu na výše uvedený projekt z jiného finančního zdroje. Pokud ano,
uveďte výši v Kč a zdroj požadované dotace ZDE …………………………………………………………………………………..
 ŽADATEL PROHLAŠUJE, ŽE UVEDENÉ ÚDAJE JSOU ÚPLNÉ A PRAVDIVÉ A ŽE NEZATAJUJE ŽÁDNÉ
OKOLNOSTI DŮLEŽITÉ PRO POSOUZENÍ ŽÁDOSTI.
Informace ke zpracování osobních údajů:
Osobní údaje obsažené v této žádosti je Pk oprávněn dále zpracovávat, neboť je to ve smyslu ust. Čl. 6 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), nezbytné pro provedení opatření
přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Osobní údaje budou Obcí zpracovávány po
nezbytnou dobu, po uplynutí této doby budou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu
stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem. U nepodnikajících fyzických osob, kterým bude poskytnuta
dotace nad 50 000 Kč, je Obec Dolní Morava povinna zveřejnit na úřední desce osobní údaje v rozsahu jméno,
příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných
prostředků.

…………………………………….
Podpis žadatele
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