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Dotační program obce Domanín pro občany 2022-2026 
 

Cílem Dotačního programu obce Domanín pro občany 2022-2026 (dále také jen „Dotační program“) je motivace 
občanů k provedení opatření na svých nemovitostech, které zlepší životní prostředí v obci, vzhled obce a životy 
občanů.  
 

Podporovanými opatřeními jsou:  
 
1) Zateplení objektu. 

Dotace se poskytuje na:  
- zateplení obvodových konstrukcí, střech a podlah nad venkovním prostorem pomocí 

tepelněizolačních materiálů. Izolace instalované na stěny/stropy musí být opatřeny finální 
povrchovou úpravou. Tloušťka podpořené tepelné izolace musí být minimálně 100 mm 
nebo musí po zateplení splňovat podmínku U<=0,25 W/m2.K.  

- Výměnu výplní vnějších otvorů (oken, dveří). Součinitel prostupu celé výplně (započítání 
skel, rámů, prahů atd.) musí být nižší nebo roven 1 W/m2.K.  

Plocha řešeného zateplení (bez ohledu, zda se jedná o zateplení či výměnu výplní otvorů) musí 
být minimálně 40 m2.  
Lze podpořit zateplení objektů starších 15 let od data kolaudace.  
 

Maximální výše dotace: 30 000,00 Kč 
 

2) Výměna neekologického zdroje vytápění za ekologický kotel nebo teplené čerpadlo.  
Dotace se poskytuje na výměnu neekologického zdroje vytápění (kotle nesplňujícího třídu 3, 4 
nebo 5 dle ČSN EN 303-5) za:  
- nový kotel s emisní třídou 4 a vyšší o minimálním výkonu 8 kW,  
- nebo tepelné čerpadlo o minimálním výkonu 4 kW.  
Nový zdroj vytápění musí sloužit jako hlavní zdroj vytápění a musí být připojen k otopné 
soustavě objektu.  
Před samotnou demontáží starého neekologického kotle je potřeba, aby žadatel prokázal jeho 
existenci a připojení k otopné soustavě domu (např. nafotil původní zapojený kotel, štítky, 
pozval na kontrolu zástupce obce apod.).  
 

Maximální výše dotace - kotel: 25 000,00 Kč  
Maximální výše dotace - tepelné čerpadlo: 30 000,00 Kč 
 

3) Pořízení a instalace solárního systému (slunečních kolektorů) se zapojením do systému 
celoroční přípravy teplé vody.  
Maximální výše dotace: 2 500,00 Kč/m2 instalované kolektorové plochy, celkem maximálně 
15 000,00 Kč  
 

4) Instalace fotovoltaického systému s přednostním využitím elektrické energie v domě.  
Dotace se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s 
vnitřními rozvody elektrické energie a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické 
energie s přednostním využitím vyrobené energie v obytných částech budovy. 
Minimální instalace o výkonu 2 kWp.  
Dotaci nelze poskytnout na rozšíření nebo úpravu stávajícího fotovoltaického systému.  
Budou podpořeny pouze fotovoltaické systémy instalované na střeše nebo fasádě - systém 
nesmí být instalován na zelených plochách, nesmí omezovat růst vegetace a její údržbu.  
 

Maximální výše dotace: 5 000,00 Kč/1 kWp instalovaného výkonu, celkem 
maximálně 30 000,00 Kč 
 

5) Instalace systému akumulace dešťové vody jako vody užitkové či pro zálivku 
s minimální velikostí akumulace 2 m3.  
Systém musí zajišťovat odvodnění minimálně 50 % plochy půdorysného průmětu střechy 
objektu. Systém může zajišťovat odvodnění dalších vhodných ploch z pozemku příslušícímu k 
objektu.  
Akumulační nádrž musí zajišťovat vyhovující kvalitu akumulované vody, musí být chráněna 
před účinky denního světla, prudkých výkyvů teplot a bez rizika poškození systému mrazem.  
 

Maximální výše dotace: 10 000,00 Kč  
 

6) Instalace nádrží pro záchyt dešťové vody pro zálivku zahrady o minimálním objemu 
2 m3.  
Maximální výše dotace: 5 000,00 Kč  
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Pravidla po poskytování dotace 
v rámci Dotačního programu obce Domanín pro občany 2022-2026  

 
Úvod 
Zastupitelstvo obce Domanín stanovilo v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů následující Pravidla pro poskytování dotací občanům (dále také jen „Pravidla“). 
 
Tato pravidla upravují postupy pro poskytování dotací obcí Domanín v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a pro jejich 
kontrolu v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a prováděcí vyhláškou k 
zákonu č. 416/2004 Sb., o finanční kontrole. 
 
Pravidla přináší žadatelům a příjemcům dotace přehled informací, které potřebují k úspěšné realizaci projektů, jejich 
administraci a získání dotace v rámci Dotačního programu obce Domanín pro občany 2022-2026.  
 
Dotace 
Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu obce pro daný rok dle 
ustanovení § 85 písm. c) nebo ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů  a ustanovení § 10a odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Poskytovatel dotace 
Poskytovatelem dotace je obec Domanín.  
 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
O poskytnutí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace v souladu s těmito Pravidly do částky 50 000,00 Kč 
včetně v jednotlivém případě rozhoduje starosta obce.  
 
O poskytnutí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace nad částku 50 000,00 Kč v jednotlivém případě je 
vyhrazeno Zastupitelstvu obce Domanín dle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.  
 
Oprávnění žadatelé a příjemci dotace 
Žadatelem o dotaci a příjemcem dotace může být pouze fyzická osoba, která má trvalé bydliště v obci Domanín. 
Základní podmínkou přijetí žádosti je vyrovnání veškerých závazků žadatele k rozpočtu obce včetně řádného 
vyúčtování v minulosti poskytnutých dotací nebo příspěvků. 
 
Žádost o dotaci 
Žádosti o dotaci přijímá průběžně Obecní úřad Domanín, a to od data účinnosti tohoto Dotačního programu, 
nejpozději však do 31. 8. 2026.  
 
Žádost o dotaci je přílohou těchto Pravidel. Je ke stažení na webových stránkách obce nebo si ji lze vyzvednout na 
Obecním úřadě Domanín.  
 
Kontrola a schválení Žádosti o dotaci 
Kontrolu splnění podmínek Pravidel v souvislosti s Žádostí o dotaci provádí obec Domanín. K odstranění případných 
nedostatků bude žadatel vyzván.  
 
Po kontrole Žádosti o dotaci bude žadatel do 30 dnů písemně informován o tom, zda jeho žádost splnila Pravidla 
pro získání dotace a zda byla schválena. Tímto schválením Žádosti o dotaci má žadatel o dotaci „rezervované“ 
prostředky v rozpočtu obce Domanín a v případně úspěšné realizace a vyúčtování projektu mu budou prostředky 
vyplaceny.  
 
Podmínky realizace projektu, obecná a časová způsobilost výdajů 
Dotací může být podpořen pouze objekt, který:  

- je určený k trvalému bydlení,  
- je zkolaudovaný, 
- má přidělené číslo popisné,  
- nachází se v k. ú. Domanín u Třeboně,  
- je ve vlastnictví žadatele 

(dále jen „objekt“).  
 
Způsobilé výdaje jsou pouze ty, na které žadatel doloží daňový doklad a doklad o úhradě s datem vystavení a úhrady 
v termínu od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2026. Způsobilé jsou jak stavební práce, tak dodávky. Práce prováděné svépomocí 
bez daňového dokladu nelze proplatit. Veškeré podpořené výrobky a materiály musí být nové.  
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Forma a výše dotace 
Dotace v rámci Dotačního programu jsou poskytovány formou peněžního plnění z rozpočtu obce Domanín. 
U každého opatření je uvedena maximální výše dotace. Dotace zároveň nemůže být vyšší, než je součet 
předložených daňových dokladů a dokladů o úhradě předložených žadatelem k Žádosti o vyplacení dotace.  
 
Dotaci z každého konkrétního opatření lze čerpat z rozpočtu obce Domanín na jeden objekt pouze jednou za 15 let. 
Jeden objekt = jedno číslo popisné, bez ohledu na počet bytových jednotek v něm.  
 
Maximální celková dotace, kterou lze pro jeden objekt z rozpočtu v rámci Dotačního programu obdržet, je 
50 000,00 Kč ve třech po sobě jdoucích letech. Do celkové dotace jsou započítávány všechny dotace poskytnuté i 
v rámci předchozích programů obce Domanín (i z předchozích volebních období).  
 
Žádost o vyplacení dotace 
Žadatel doloží na Obecní úřad Domanín do jednoho roku od podání Žádosti o dotaci Žádost o vyplacení dotace, 
kterou tvoří tyto doklady:  
- Originály daňových dokladů (faktury) vztahující se k použití poskytnuté dotace a prokazující skutečné náklady 

projektu. Samostatná zálohová faktura se nepovažuje za podklad k závěrečnému vyúčtování dotace. 
- Originály dokladů o úhradě daňových dokladů - výpisy z účtu nebo pokladní doklady; z dokladů o úhradě musí 

být jednoznačně patrné, že jimi byl uhrazen předkládaný daňový doklad.  
Po kontrole daňových dokladů a dokladů o úhradě si obec Domanín pořídí kopie těchto dokladů a originály vrátí 
žadateli, nejpozději do provedení místního šetření. Obec Domanín si od žadatele může vyžádat další doklady, např. 
kolaudační rozhodnutí k objektu apod. 
 
Pokud žadatel do jednoho roku od podání Žádosti nepředloží Žádost o vyplacení dotace, ztrácí na dotaci nárok. To 
nevylučuje nové podání Žádosti o dotaci.  
 
Pokud příjemce zvlášť závažným způsobem poruší některé ustanovení pravidel nebo smlouvy, je povinen celou 
poskytnutou dotaci vrátit. Zároveň mu po dobu následujících dvou let nebude jiná dotace z rozpočtu obce Domanín 
přidělena. 
 
Místní šetření a kontrola provedených prací 
Po realizaci projektu a předložení Žádosti o vyplacení dotace provede obec Domanín místní šetření a kontrolu 
provedených prací. Obec Domanín je oprávněna k pořízení fotodokumentace provedených prací, které jsou 
předmětem dotace, a to za účelem prokázání realizace projektu v souladu s těmito Pravidly. Žadatel je povinen 
pořízení fotodokumentace strpět. 
 
Smlouva o poskytnutí dotace 
V případě, že žadatel doložil všechny doklady k Žádosti o vyplacení dotace, projekt úspěšně realizoval a obec na 
místním šetření nezjistila závady, předloží obec Domanín žadateli Smlouvu o poskytnutí dotace.  
 
Vyplacení dotace 
Po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace oběma smluvními stranami (obcí Domanín a příjemcem dotace) bude 
příjemci nejpozději do 30 kalendářních dní od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace vyplacena dotace na bankovní 
účet uvedený příjemcem ve Smlouvě o poskytnutí dotace.  
 
Informace o zpracování, manipulaci a uchování osobních údajů 
Obec Domanín shromažďuje, vede a uchovává osobní údaje o uživatelích dotace pouze v míře nezbytné, které 
umožňují poskytovat individuální a programové dotace. S ohledem na nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních 
údajů vytváří podmínky k tomu, aby shromažďování, zpracování, vedení a evidence osobních údajů odpovídalo 
platným obecně závazným normám. Obec Domanín se zavazuje, že bude zpracovávat osobní údaje pouze v souladu 
s účelem, k němuž byly údaje shromážděny. Při zpracování osobních údajů dbá na to, aby subjekt údajů neutrpěl 
újmu na svých právech, zejména pak na právu na zachování lidské důstojnosti. Obec Domanín, jako správce 
osobních údajů, dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektů a má 
přijata technická a organizační opatření k zabránění zničení, ztráty, neoprávněnému zpracování či jinému zneužití 
osobních údajů subjektů údajů. 
 
Ostatní 
Na dotaci není právní nárok.  
 
Dotace budou vypláceny maximálně do výše schváleného rozpočtu obce Domanín dle § 2115, 2321 a 6171 (Výdaje 
na Dotační program) na příslušný kalendářní rok. V případě, že budou prostředky rozpočtu obce Domanín na Dotační 
program na příslušný kalendářní rok vyčerpány, bude dotace vyplacena až v roce následujícím, po schválení nového 
rozpočtu obce Domanín, nejpozději však do 30. 9. 2026. Po tomto termínu na ni žadatel ztrácí nárok.  
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Kontakty 
Administrátor a kontaktní osoba pro případné dotazy: Mgr. Olga Stuchlíková, zastupitelka obce Domanín pověřená 
administrací Dotačního programu obce Domanín pro občany 2022-2026, mobil: 775 196 056, 
e-mail: olinastuchlikova@seznam.cz.  
 
Přílohy 

- Příloha č. 1: Formulář Žádosti o dotaci vč. čestného prohlášení žadatele k Žádosti o dotaci 
- Příloha č. 2: Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace 

 

   
 
 
 
 
 

 .............................................. .............................................. 
 Ing. Jaroslava Žemličková Zdeněk Neumann 
 starostka obce Domanín místostarosta obce Domanín 
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