JAK POŽÁDAT O FINANČNÍ DAR?
Zastupitelstvo Obce Pomezí nad Ohří schválilo dne 14.3.2019 poskytování finančních
příspěvků občanům s trvalým pobytem v obci a dne 16.12.2021 schválilo úpravu podmínek
pro jejich čerpání a to následovně:

Všechny příspěvky jsou nenárokové!!!
-

NA PRVŇÁČKA v MAXIMÁLNÍ VÝŠI 5.000,- KČ
(Doložit vyplněnou žádost o fin. dar, veškeré doklady k nákupu školních pomůcek,
potvrzení o nástupu dítěte do 1. třídy). Žádost podat nejpozději do 31.10.
příslušného kalendářního roku. Účtenky, nebo faktury musí být vázány pouze
k nákupu pomůcek pro konkrétní dítě! Pokud tak nebude, nebude k těmto dokladům
přihlíženo!

-

NA ŠKOLNÍ NÁKLADY NA DÍTĚ A ROK V MAXIMÁLNÍ VÝŠI 2.000,- Kč
(Doložit vyplněnou žádost o fin. dar, veškeré doklady k nákupu školních pomůcek,
potvrzení o studiu se týká středoškoláků). Žádost podat nejpozději do 31.10.
příslušného kalendářního roku. Účtenky, nebo faktury musí být vázány pouze
k nákupu pomůcek pro konkrétní dítě! Pokud tak nebude, nebude k těmto dokladům
přihlíženo!

-

NA ZOTAVOVACÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO DĚTI A STUDENTY V MAXIMÁLNÍ VÝŠI
8.000,- KČ
(Doložit vyplněnou žádost o fin. dar, veškeré doklady spojené s úhradou akce,
potvrzení o účasti na akci, tento se týká i středoškoláků a vysokoškoláků + potvrzení o
studiu, při nevyčerpání celé částky v kalendářním roce je možné zbylé fin. prostředky
v tomtéž roce dočerpat na jinou akci do maximální schválené výše, tj. 8.000,-Kč).

-

PRO SENIORY NA LÁZEŇSKÝ POBYT (NE WELLNESS POBYT!) 80% CENY POBYTU
MAX. 10.000,- KČ
1x ročně na osobu, (osoba je po odchodu do starobního důchodu (nezáleží, zda je
předčasný), a její minimální věk je 60 let), příspěvek bude vyplacen v tomtéž roce, ve
kterém bude pobyt uskutečněn, pokud bude uskutečněn v prosinci kalendářního
roku, může být tento proplacen v roce následujícím.
(Doložit vyplněnou žádost o fin. dar, doklad o úhradě pobytu, eventuálně další bližší
informace k pobytu).

-

NA EKOLOGICKÉ VYTÁPĚNÍ V MAXIMÁLNÍ VÝŠI 10.000,- KČ
Příspěvek může být poskytnut výhradně na základě písemné žádosti po doložení
požadovaných skutečností fyzické osobě, která má v obci trvalé bydliště a v objektu

nacházejícím se v katastru obce Pomezí nad Ohří (dále jen „objekt“) provozuje
kotel/zdroj vytápění dále specifikovaný.
Příspěvek se může poskytnout maximálně v částce 10.000,- Kč v jednom kalendářním roce a
bude vyplácen pouze v případě, že pro daný kalendářní rok budou na tento příspěvek
uvolněny v rozpočtu obce dostatečné finanční prostředky a tyto nebudou již vyčerpány.
Příspěvek je nenárokový.
Pro určení pořadí žádostí je rozhodující datum doručení žádosti poskytovateli, pokud
žadatelem není osoba sociálně znevýhodněná. Prioritu v poskytování příspěvku mají osoby
sociálně znevýhodněné (např. osoby ve starobním/invalidním důchodu, rodiny s dětmi
vyžadujícími celodenní péči atp.).
Příspěvek může být poskytnut výhradně na kotle na tuhá paliva splňující třídu účinnosti IV.
a vyšší. Příspěvek může být také poskytnut v případě vytápění tepelným čerpadlem, kotlem
na biomasu, elektrokotlem apod. (dále jen „zdroj vytápění“).
Žádost o příspěvek se podává v písemné formě nejpozději do 31.10. daného roku u
poskytovatele (dále jen „žádost“). Žádost musí obsahovat následující informace:
 osobní údaje žadatele, včetně uvedení adresy trvalého pobytu žadatele v obci,
 adresa objektu v katastru obce Pomezí nad Ohří, v němž se kotel/zdroj vytápění
nachází,
 popis typu kotle, nebo jiného zdroje vytápění,
 vyčíslení nákladů žadatelem skutečně vynaložených za vytápění kotlem či jiným
zdrojem vytápění v objektu v předchozí topné sezóně (vyúčtování).
Veškeré v žádosti požadované informace musí být doloženy příslušnými listinami.
Poskytovatel příspěvku si vyhrazuje právo vyžádat si od žadatele další informace v případě
pochybností o splnění podmínek pro poskytnutí příspěvku.
Žádost o poskytnutí příspěvku podléhá přezkoumání a schválení ze strany starosty obce a
podmínkou pro jeho poskytnutí je uzavření darovací smlouvy s příkazem tento příspěvek
použít výhradně za účelem krytí nákladů na vytápění s poskytovatelem.
Příspěvek může být poskytnut pouze na jeden konkrétní kotel/zdroj vytápění, bez ohledu na
počet osob či rodin žijících v objektu nebo v bytové jednotce zapsané v katastru nemovitostí
(zde trvale hlášených), který/á je daným kotlem vytápěn/a. Příspěvek je možné poskytnout
pouze jedné osobě na jeden kotel a kalendářní rok, přičemž příspěvek nebude poskytován
dalším členům společné domácnosti žadatele či osobám hlášeným na stejné adrese jako
žadatel, který příspěvek již obdržel, a to ani v případě, pokud některá z těchto osob prokáže
provozování dalšího zdroje vytápění (i na jiné adrese). V případě, že v objektu je více
bytových jednotek zapsaných v katastru nemovitostí a každá bytová jednotka má svůj zdroj
vytápění lze při splnění ostatních podmínek čerpat příspěvek na kotel/zdroj vytápění
zajišťující teplo pro každou bytovou jednotku.
Poskytovatel příspěvku si vyhrazuje právo příspěvek bez dalšího neposkytnout v případě, že
bude mít pochybnosti o žadatelově oprávněnosti příspěvek obdržet.

KE VŠEM TĚMTO PŘÍSPĚVKŮM JE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE POMEZÍ NAD OHŘÍ KE
STAŽENÍ UNIVERZÁLNÍ ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO DARU, KDE SE DO ÚČELU
DARU UVEDE, O KTERÝ VÝŠE ZMÍNĚNÝ PŘÍSPĚVEK SE JEDNÁ A PODLE TOHO SE UVEDE I
VÝŠE PŘÍSPĚVKU. ŽÁDOST JE MOŽNÉ VYZVEDNOUT I NA OBECNÍM ÚŘADĚ. NA ZÁKLADĚ
PODANÉ ŽÁDOSTI A DOLOŽENÍ VŠECH POTŘEBNÝCH DOKUMENTŮ, BUDE SEPSÁNA
DAROVACÍ SMLOUVA, PO JEJÍMŽ PODEPSÁNÍ OBOU STRAN, BUDE PŘÍSPĚVEK PROPLACEN
NA BANKOVNÍ ÚČET, KTERÝ ŽADATEL UVEDE V ŽÁDOSTI.

Další příspěvky na které není potřeba vyplňovat žádost
-

PORODNÉ 15.000,- Kč
(rodiče doloží rodný list dítěte, kterému byl v době narození zapsán trvalý pobyt na
území obce, proplaceno bude na bankovní účet, který žadatel uvede).

-

POHŘEBNÉ 10.000,- Kč
(pozůstalí doloží úmrtní list zemřelého, který měl v obci v době úmrtí trvalý pobyt,
dále doklad o úhradě pohřbu, proplaceno bude na bankovní účet, který žadatel
uvede).

-

PROPLACENÍ OČKOVÁNÍ PROTI KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDĚ
proplácí se základní očkovací dávka, tj. 3 dávky a dále opakované přeočkování po
třech či pěti letech pro všechny občany neomezeně.
(doložit pouze doklad o uhrazení, ze kterého je zřejmé komu bylo očkování
aplikováno, vyplaceno bude v hotovosti na obecním úřadě).

-

PROPLACENÍ JÍZDNÉHO MHD (DO CHEBU) ŽÁKŮM A STUDENTŮM
(doložit doklad o zakoupení, nebo nabití karty MHD, potvrzení o studiu, vyplaceno
bude v hotovosti na obecním úřadě).

