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Dotačníprogram Kotlíkovédotace v Obci Krmelín III.
I.

Název programu.
Kotlíkové dotace v Obci Krmelín III.

il.

Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace.
Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Obec Krmelín, ul. Kostelni,739 24Krmelin7),Ic
00296848, zastoupená starostkou obce Ing, Yvetou Kovalčíkovou

ilI.

Cíle a priority programu (účelposlrytnutí dotace).
je
programu
snížitemise z lokálního vytápění domácností prostřednictvím nahrady stávajících
Cílem
nevyhovujících zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva v rodinných domech za nové, nízkoemisní zdroje.
Nevyhovující zdroje tepla rodinných domů se významnou měrou podílejína emisích zneěišťujícíchlátek,
samotné lytápění domů bez působenídalšíchstacionárních a mobilních zdrojů znečišťováníovzduší je na
urěitém územív obci schopno se významnou měrou podílet na překračování imisních limitů. U někte4ich
látek je schopno i samo o sobě několikanásobně překročit imisní limit,

IV.
Vymezení okruhu příj emců.
Příjemci dotací (konečnými uživateli) budou fyzické osoby, které jsou vlastníky/spoluvlastníky rodinných
domů nauzemí obce krmelín.

v.

Lokalizace programu.
Příjemce dotace musí projekt realizovatnauzemí obce Krmelín.
VI.
Podmínky pro poskytování dotací.
Podpora ve formě dotací Szickým osobám narealizaci projektu bude lyplacena formou ex-post platby, tj.
po podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Kotlíkové dotace v obci Krmelín III., jejiž souěástí bude
kopie Smlouly o poskytnutí dotace z programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji III. (dále jen
Smlouva) mezi příjemcem podpory a Moravskoslezským krajem.

VÝše podnorv:
Podpora Szickým osobám bude poskytována formou dotace, a to v následující v}ši:7 500 Kč

2

vII.

předkládání žádosti o dotace.
Lhůta pro podávání žádostiz

1,.

7.2020

-

30. 11. 2022

Požadované dokumenty:
- Žádosto poskytnutí dotace (příloha č. 1 dotačníhoprogramu)
pro Obec Krmelín - originál

- vyplněný formulař žádosti platný

Přílohy žádosti:
- Kopie Smlouvy o poskytnutí dotace zrclzpoětu MSK z programu,,Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji - 3. ýzvď'
- Kopie závéreěného vyúětovánirealízovaného projektu, které žadatel předložil Moravskoslezskému kraji
v souladu s č1. X. Dotaěního programu ,,Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3, výzva"
Žádost o dotaci, vč. příloh, |ze podat ve, lhůtě pro podávání žádosti, a to pouze vjednom podepsaném
originále v českémjazyce v papírové podobě na sekretariatě OÚ Krmelín ve dnech, urěených pro styk
s veřejností, na adrese:

obec krmelín
ul. kostelní
739 24 Krmelín 70
atovobálce oznaóené:
I. názvem dotačníhoprogramu, tj. ,,Kotlí_kové dotace v Obci Krmelín III'6,
2. jménem a příjmením žadatele f kontaktní adresou,

Z dalšíhoposuzování budou vyřazeny žádosti předložené lyhlašovateli:
v rozporu s tímto programem,
2. jakýmkoli jiným způsobem (např. e-mailem, datovou schránkou),
3. doručené najiné adresy,
4. mimo lhůtu pro předložení žádosti.
1.

Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky, wzve poskytovatel žadate\e kjejich odstranění
vnáhradním terminu. Pokud tak žadatel do 15 pracovních dní neučiní,bude jeho žádost zhodnocení
vyřazena.

Obec Krmelín nebude poskytovat žadateli informace o pruběhu vyřizování žádosti do doby rozhodnutí o
žádosti v příslušnémorgánu obce, kteým je Rada obce Krmelín.
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vIII.

Vyhodnocování žádosti o dotaci.
Kritériem pro hodnocení žádosti o dotaci bude splnění podmínek dotačníhoprogramu.
2. O poskytnutí, popř. neposkytnutí dotace na projekt žadatelttm rozhodne rada obce na své nejbližší
schůzi, která bude následovat po dni podání žádosti.
1.

3. Úspěšní i neúspěšnížadatelébudou informováni o poskytnutí, popř, neposkytnutí dotace nejpozději
do 15 kalendářních dnů, následujících po rozhodnutí rady obce o žádost o poskytnutí dotace.
4. S úspěšnýmžadatelembude uzavíena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace dle §lOa,
odst. 5) zákona250l2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtův platném znéni.

Ix.

Vyplacení dotace.
Úspěšným žadatelům o dotaci, se kterymi byla uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace,
bude dotace vyplacena bezhotovostním převodem na účetžadatele, kteý žadatel uvedl v žádosti o
dotaci, a kteý bude uveden ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace.
1.

,, ,,,,.,,,1X.

Kontrola pouŽití dotace.
- Ověřování správnosti použitíposkytnuté dotace, zejména zďabylahospodárně a účelněvyužíta,podléhá

kontrole poskytovatele podle zákona ě.32012001 Sb., o finančníkontrole ve veřejné správě a o změně
některych zákonů (zákon o finančníkontrole), ve znénípozdějšíchpředpisů.
- Neoprávněné použitídotace nebo zadrženídotace bude klasifikováno jako porušení rozpoětovékázné
podle § 22 zákona ě.25012000 sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtu, ve znéni pozdějších
předpisů.
- Žadatelpodpisem žádosti vyjadřuje souhlas s případnou kontrolou předmětu dotace a podmínek
přidělení dotace v případě jejího přiznáni, a to včetně nutnosti zpřístupnění nového zdroje tepla a všech
prostor, kde byly realizovény investice zahrnuté do celkovýchuznatelných nákladů, případně i do dalších
prostor, které s realrizací projektu souvisí.

xI.

Výše rozpočtových prostředků.
Pro tento dotačníprogram je alokováno celkem 240 000 Kě

3

4

xII.

závérečnéustanovení.
Na poskytnutí dotace není právní nárok.
- O lyhlášení dotačníhoprogramu Kotlíkové dotace v obci Krmelín III rozhodla Rada obce Krmelín
na své 42. schizi dne 1 1 . 5,2020 čj. 9lr|.l42
-

Na 81. schůzi Rady obce dne29. 11.202l, usnesením č. 4l2l8l, byla prodloužena lhůta pro podání žádosti
bod VII ,,Předkládání žádosti o dotace", a. to do 30. l 1 .2022

V Krmelínédne 29. 1l. 202I

oBEcKRII

ELíN

Áostelní 7n

.3-

c,ooz#123,8.Tl&r*.,

Ing. Yveta Kovalčíková
starostka obce

místostarosta obce
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