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Program dotace k ceně tepla dodávaného 5ekundárními
teplovodními rozvody V obci Horni Počaply pro rodinné domy
za rok 2021
Usnesením zastupitelstva obce Horní Počapty č. ó/2oo4 ze dne 14.12'2004 byt schváLen
dokument Návrh rozvoje tepeLných sítíV obci Horní PočapLy. Dokument je spotu 5 již
provedenou rekonstrukcí a modernizací sítírozvodu tepta v obci jdeovým východiskem
tohoto Programu, kteryi obec vydává dLe s10c zákona č. 25ol2ooo sb., rozpočtová pravidta.
Program se dotýká části obce, Ve kteďch obcí nebyLy Vybudovány primární rozvody tepla
resp. nebyLy doposud vyměněny sekundární tepelné rozvody za pnmárni. Vzhledem
ktomu' že většina rozvodů není zo hranicí životno\ti (byla postaveno v nedóvné době)
a z technického hlediska se jedná o stovebně složitý o Íínančněnóročný projekt, nelze
v současnédobě rekonstrukci \ekundórních rozvodů na primórní předpoklódot. z tohoto
pohledu se jako ýhodnějšíukazuje provedení dotačníhoprogramu, který rozdílné podmínky
rozvodů tepeLné energje v obcj Horní PočapLy a z nich pLynoucí ekonomické zvýhodnění
částj občanůzásobených tepLem primárními rozvody, po dobu životnosti stávajících
sekundárních rozvodů narovná'

Program nayazuje na Program dotace k ceně tepLa dodávaného sekundárními
teployodními rozvody v obci Horní Počaply pro rodinné domy schválený
zastupitelstvem obce Horní Počaply V minuL,ých letech.

Účel, na kteni mohou být peněžní prostředky poskytnuty
Peněžníprostředky programu jsou určeny pro narovnání nerovnosti, která ptyne z
ekonomického zvýhodnění občanůzásobených teptem prjmáÍnímj rozvody V obci
Horní Počapty' Ekonomické zvýhodnění tito občanépožívajív důstedku rozdítných
cen tepta dodáVaného dodavateLem tepLa pňmárními rozvody a sekundárními
.ozvody. Tento program se týká poskytnutí dotace k ceně tepLa za rck 2oz1'
Důvody podpory stanoYeného účelu

5ítě rozvodů tepLa v obcj Horní PočapLy jsou majetkem obce. Výměna zbyvajících
sekundárních sítírozvodů tepta v obci za sítě pÍjmární se jeví v současnédobě jako

nereátná vzhLedem ke stožitostj územía finančním nákLadům. V důstedku toho jsou
občanůmobce stejným dodavateLem tepLa účtoványrozdíLnéceny za dodané teplo'
cena tepta dodaného primáÍní sítíie Významně nižšíve srovnání s cenou tepla
dodaného sekundární 5ítí.
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c.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na
podporu stanoveného Účelu
Ročnípředpoktádaný objem peněžních prostředků na rok 2022 činí45o ooo Kč.

D. Kritéria pro stanoyení v'ýšédotace, maximální

v1ýše dotace

Dotace bude poskytnuta Ve V\išj 110 Kč za jeden GJ na zákLadě předLoženého
Vyúčtováníspotřebovaného tepLa ze sekundárních rozvodů za rok 2o21.

okruh zpúsobilých žadatelů
Peněžníprostředky programu mohou být poskytnuty občanůmobce Horní Počapty,
kteří jsou vtastníky nebo spoLuvtastníky nebo nájemci rodinných domkú zapsaryiéÁ
V katastru nemovitostí napojených V obci Horní PočapLy na sekundárními rozvody
tepLa z centrátní předávací stanjce tepLa umístěnéna pozemku stp. 24 v k.ú. Horní
Počapty.a současně tepLo dodávané sekundárními rozvody tepLa V óbcj Horní Počaply
skutečně odebírajípro účelynesouvjsejici s podnjkanim ei
';inýml způsóbý
dosahovani zisku. zároveň žadateL nesmi dLUŽit obcj a jim ziizovanýéh órganiiacr.

F.

Lhůta pro podání žádosti
Žádo5ti o dotaci z dotačníhoprogramu se podávají v písemnépodobě na podatetně
obce Horní Počapty od 1.4'2022 nejdéte do 30.1í. 2022. Lhůta je zachována jen pro
žádosti sptňujícíVšechny formální požadavky'

G.

Kritéria pro hodnocení žádosti
Žádosti budou hodnoceny podLe těchto kritérií:

1.

spLnění formátních nátežjtostížádosti,

2. žadatetje občanem obce Horní Počapty,
3' žadatelje VLastníkem nebo nájemcem rodinného domku

4'
5.
6.

v katastru obce
Horní Počaply,
žadateLem uváděná nemovitost v katastru obce Horní PočapLy je pňpojena
na sekundární rozvody tepLa Ve Vlastnictví obce Horní Počapty,
žadateL 5e prokáže origináLem vyúčtovánídodavateLe tepta množství iím
spotřebovaného tepLa za rok 2021,
žadateL doručížádost o dotacj řádně a včas.

Všechny podmínky mu5í být sptněny kumuLatjvně.

H. Lhůta pro Íozhodnuti

o žádosti

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti činí1 měsíc od data podání žádostj.
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Podmínky pro poskytnutí dotace

1. žadateL, kteď je vtastníkem nemovjtosti, prokáže sVé VLastnictví výpisem

2.

3'

4'
5.

Z KN,

žadateL' který je nájemcem nemovitostj, prokáže origináLem či úředně
ověřenou kopií pLatné nájemní smtouvy, že je nájemaem nemovitosti
v katastru obce Horní PočapLy,
žadatet prokáže, že v uváděné nemovitostj v katastru obce Horni Počapty je
přímým odběrateLem tepla dodávaneho sekundárnrmi rozvody tepLa a jako
takový je uveden na smLouvě s dodavateLem tepla,
žadatet prokáže, že tepLo dodávané sekundárnímj rozvody tepla do uváděné
nemovitosti v katastru obce Horní Počapty nespotřebovává pro účety
podnikání či jinými způsoby za účetemdosahování zisku.
Údaje dLe bodů 1. a 2. Můžeověřit přísLušný pracovník oÚ prostřednjctvim
přístupu do KN

J. Vzor žádosti
Vzor žádosti tvoří přílohu č' 1 Programu
PříLohy žádosti

l.
2.
3.

K nemovitosti pňpojené na sekundární rozvody tepLa, které se dotace týká
doklad o Vtastnictví nebo originát nebo úředně ověřená kopje nájemní smlouvy
ptatné v období' ke kterému se žádost o dotaci vztahuje
origjnáL vyÚčtování tepLa dodaného do dotčenénemovitosti za období. kteremu
se žádost o dotaci vztahuje
Čestnéprohtášení žadatete o tom, že tepto dodávané sekundárními rozvody
tepLa do dotčenénemovjtosti v katastru obce Horní Počapty nespotřebovává pro
účeLypodnikání nebo jinými způsoby za účeLemdosahování zjsku

Tento Program byl schválen usnesením č.51412021 Zastupitelstva obce Horní Počaply ze
dÍc 21.I2 '2021 .
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