DOTAČNÍ TITULY OBCE DOMANÍN 2019 - 2022
Zastupitelstvo obce vyhlašuje usnesením č. 11/4/2019 ze dne 29. 01. 2019, podporu pro ochranu
životního prostředí těmto činnostem:
1/ Dodatečné zateplení (s následnou povrchovou úpravou) stávajícího obvodového zdiva trvale
obývaného objektu bez rozlišení počtu bytových jednotek obvyklou tepelnou izolací min. tloušťky
100 mm nebo při splnění podmínky U ≤ 0,25W(/m²·K) (zdivo + zateplení) částkou 20000,- Kč.
Tomu odpovídá hodnota dříve používaného tepelného odporu obvodového zdiva min. R = 4,0 m²
KW-¹. Minimální plocha dodatečného zateplení je 40 m².
2/ Třídění a kompostování organického odpadu z domácností, pokud nebude možné čerpat
z krajských či státních dotací. K bytové jednotce charakteru trvalého bydlení bude po doložení
daňového dokladu o zakoupení kompostéru s min. objemem 800 litrů proplacena plná cena,
maximálně však 1 000,- Kč.
3/ Výměna neekologického zdroje vytápění(kotle s emisní třídou 2 a nižší) za kotel s emisní třídou 4
a výše do trvale obývaného objektu. Při doložení dokladu o nákupu a následné kontrole
zprovoznění kotle a jeho revizi bude vyplacena jednorázová částka 20000,- Kč.
4/ Certifikované sluneční kolektory zapojené do systému na celoroční přípravu TUV či vytápění
trvale obývaného objektu 2 500,-Kč za 1 m2 nainstalované kolektorové plochy, maximálně
15 000,-Kč.
5/ Tepelné čerpadlo pro trvale obývaný objekt, zapojené do systému vytápění s minimálním
topným výkonem 7 kW. Při doložení dokladu o nákupu a následné kontrole zprovoznění
jednorázová dotace 25 000,- Kč.
6/ Akumulace srážkové vody pro trvale obývaný objekt :
a)pro zálivku zahrady s min.velikostí akumulace 2 m3, jednorázovou částkou 5000,- Kč.
b) pro zálivku zahrady a pro splachování WC s min.velikostí akumulace 2 m3, jednorázovou
částkou 10000,- Kč.

Zásady pro udělení dotací:
a) O příspěvky mohou žádat občané s trvalým bydlištěm v obci Domanín na objekty trvalého bydlení
v k.ú Domanín u Třeboně, které jsou v jejich vlastnictví.
b) Příspěvek dle bodů 1, 3, 4, 5 a 6 lze obdržet pouze jednou za 15 let, příspěvek dle bodu 2 lze
obdržet pouze jednou za 10 let.
c) Žádost o příspěvek lze podat od 1.2.2019 do 31.8. 2022 s vypořádáním nejpozději do 30. 9. 2022.
d) Žadatel o finanční příspěvek podá žádost na předepsaném tiskopise na obecní úřad.
(tiskopis je možné obdržet na obecním úřadě nebo je ke stažení na webových stránkách obce)
e) Pro zjištění rozsahu plánovaných stavebních úprav bude vykonáno místní šetření s následnou

kontrolou provedených prací. U novostaveb je možné žádat nejdříve po kolaudaci stavby, při
kontrole provedených prací bude předložena projektová dokumentace.
Žadatel doloží kopii daňových dokladů a dokladů o jejich úhradě.
f) Nejpozději 15 dní od kontroly provedených prací bude podepsána smlouva o dotaci mezi obcí a
žadatelem.
g) Do 30- ti dnů od provedení kontroly bude v případě nezjištěných závad vyplacen finanční příspěvek
v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem na účet. Finanční příspěvek nebude vyplacen
žadateli, který má v den výplaty příspěvku finanční závazky vůči obci.
h) Na poskytnutí příspěvků není právní nárok. Dotace budou vypláceny maximálně do výše
schváleného rozpočtu dle § 2115, 2321 a 6171 (výdaje na dotační tituly) na příslušný kalendářní
rok.
ch) Maximální celková částka dotačního titulu čerpání pro objekt je 40 000,- Kč./ (v letech 2019 –
2022).
i) Realizace záměru k získání dotačního titulu musí být provedena do 1 roku od podání
žádosti, nejpozději však do 30. 9. 2022.
j) Nové zásady nabývají platnosti a účinnosti 1. 2. 2019.

Zdeněk Švehla

Ing. Martin Kolík

místostarosta obce
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Příloha: Tiskopis žádost o příspěvek.
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