STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování peněžitých darů
příjemcům dotace v rámci dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů
tepla na pevná paliva (kotlíková dotace)
– 3. Výzva Ústeckého kraje

1. Rada města dne 23.04.2019 schválila usnesením č. RM 19 08 35 04 Zásady postupu
statutárního města Děčín při poskytování peněžitých darů příjemcům dotace v rámci
dotačního programu Kotlíková dotace - 3. Výzva Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“),
která je nedílnou součástí těchto Zásad
2. Cílem této podpory je zlepšení stavu ovzduší na území města Děčín (dále jen „město“) a
dále usnadnění splnění povinností občanům města, které přináší legislativa, konkrétně
zákon o ochraně ovzduší.
3. Statutární město Děčín poskytne peněžitý dar ve výši 10 000 Kč žadateli dle bodu 4
těchto Zásad, splní-li veškeré podmínky stanovené těmito Zásadami.
4. Oprávněným žadatelem o poskytnutí peněžitého daru je oprávněný žadatel dle
dotačního programu (kotlíková dotace) v rámci 3. Výzvy Ústeckého kraje, který
prokazatelně splnil podmínky dotačního programu a obdržel dotaci od ÚK a není
dlužníkem města.
5. Dar dle těchto Zásad může být poskytnut na základě žádosti podané žadatelem. Žádost
lze předat osobně na podatelnu magistrátu do 31.05.2019 do 14:00 hod. nebo zaslat
poštou na adresu:
Magistrát města Děčín
odbor ekonomický
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
tak, aby byla doručena na Magistrát města Děčín nejpozději do 31.05.2019.
6. Žadatel v žádosti uvede jméno a příjmení, datum narození, číslo OP, místo trvalého
pobytu a bankovní spojení. K žádosti dále přiloží:
a)

Kopii Závěrečné zprávy k dotaci na finanční podporu na výměnu zastaralých zdrojů
tepla na pevná paliva (kotlíková dotace)

b)

E-mail KÚ ÚK, kterým bylo potvrzeno, že závěrečná zpráva s vyúčtováním kotlíkové
dotace byla schválena a dotace byla poukázána na bankovní účet žadatele.

c)

Kopie výpisu z bankovního účtu, potvrzující přijetí dotace od ÚK.

d)

Souhlas žadatele s oprávněním města k ověření údajů dle bodu a) a b) u KÚ ÚK.

7. Rozhodnutí o poskytnutí daru a uzavření darovací smlouvy podléhá schválení rady
města.
8. Žadatel bude v případě schválení daru vyzván nejpozději do 15 dnů od rozhodnutí rady
města k podpisu darovací smlouvy.
9. Peněžitý dar bude vyplacen na bankovní účet uvedený v žádosti do 30 dnů ode dne
podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. V případě, že bude již vyčerpán celkový
objem finančních prostředků vyčleněných na příslušný kalendářní rok, bude dar
vyplacen nejpozději do 31.01. následujícího kalendářního roku.
10. Na poskytnutí daru není právní nárok.

V Děčíně dne 24.04.2019

Jaroslav Hrouda v.r.
primátor

