Dotační program obce Nelahozeves „podpora třídění odpadu“

V souladu s § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, zveřejňuje obec Nelahozeves tento dotační program.
Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:
Poskytnutím peněžních prostředků podle tohoto motivačního dotačního programu plní obec Nelahozeves povinnosti vyplývající z § 17 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Hlavním účelem dotačního programu je podpora třídění odpadu a snižování objemu produkce
komunálního odpadu formou motivačního příspěvku.
Účelem dotačního programu je poskytnout plátcům poplatku za komunální odpad1 finanční příspěvek za třídění odpadů v předchozím kalendářním roce (počínaje rokem 2018), a to ve výši odpovídající počtu ušetřených vývozů nádob na komunální odpad a bioodpad o objemu 120 a 240 litrů.
Za výše uvedeným účelem bude dotace poskytnuta oprávněnému žadateli při splnění dále uvedených podmínek.
Důvody podpory stanoveného účelu:
Obec Nelahozeves zavedla obecně závaznou vyhláškou obce Nelahozeves č. 2/2017 s účinností od
1. ledna 2018 poplatek za komunální odpad vznikající na území obce podle ust. § 17a zákona o odpadech. Poplatníkem je fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad, plátcem poplatku je
vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Plátce je pak povinen podat prohlášení k registraci
u správce poplatku a uvést v něm mj. nemovitost, za kterou poplatek platí. Výše poplatku se odvíjí od
toho, jakou nádobu a frekvenci svozů si plátce poplatku dle čl. 4 vyhlášky zvolí.
S ohledem na způsob fakturace jednotlivých svozů poskytovatelem služby svozu odpadů, společností FCC Česká republika, s.r.o., za každý provedený a evidovaný výsyp očipované nádoby na odpad,
je možné se souhlasem plátce evidovat počet realizovaných svozů za kalendářní rok (počínaje rokem
2018) a poskytnout motivační příspěvek těm plátcům, kteří budou odpad efektivněji třídit a nevyužijí
každého svozového termínu, který si při placení poplatku zvolili. Zvýší se tím motivace plátců k tomu,
aby nepřistavovali k vývozu poloprázdné nádoby, a sníží fakturované náklady na vývoz odpadů obci.
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Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu a maximální výše dotace:
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu obce Nelahozeves na
dotační program pro rok 2018 činí 200.000 Kč. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků
se může lišit v závislosti na množství žádostí a dle závěrečného vyúčtování neprovedených svozů
v roce 2018. Maximální výše poskytnuté dotace je omezena částkou 1.773 Kč na jednoho poplatníka
v kalendářním roce.
Způsobilí žadatelé
Způsobilým žadatelem o dotaci je plátce poplatku za odpad v obci Nelahozeves2, a zároveň:
- žadatel uhradil poplatek za odpad dle obecně závazné vyhlášky a jím podaného prohlášení plátce
řádně a včas
- žadatel v prohlášení plátce poplatku za komunální odpad zvolil pro sledovaný kalendářní rok typ
svozu komunálního odpadu v tarifní složce „A1“, „B1“, „C1“, „D1“, „A2“ nebo „C2“ a v tarifní složce
bio „BA1“, „BB1“, „BC1“, „BD1“,“BA2“ nebo „BB2“
- žadatel souhlasil se shromažďováním a zpracováním údajů o počtu realizovaných vývozů obcí za
účelem provedení výpočtu výše poskytnuté dotace
- žadatel nemá k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu obce a organizacím
obcí zřizovaným. (zejm. na místních poplatcích)
Lhůta pro podání žádosti
Dotační program se vyhlašuje ke dni 1. 1. 2012 a termín pro podání žádostí se stanovuje v souladu
s § 10c odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech na 1. 2. 2018 až 31. 12. 2018. Žádost se podává
osobně v sídle obecního úřadu, kde je s žadatelem po ověření jeho způsobilosti podepsána veřejnoprávní smlouva.
Kritéria pro hodnocení žádosti
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Žádost se podává na předepsaném formuláři včetně příloh osvědčujících splnění požadovaných
kritérií. Posuzovaná kritéria budou zejména:
-splnění lhůty pro podání žádosti,
-bezdlužnost žadatele vůči rozpočtu obce,
-podání prohlášení plátce poplatku za komunální odpad a zaplacení poplatku v odpovídající výši za
daný kalendářní rok,
-nebo prokázáním provedení úhrady poplatku, nebyl-li zaplacen současně s podáním žádosti.
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
O žádosti je rozhodováno bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od podání řádné žádosti.
Podmínky poskytnutí dotace
Splní-li způsobilý žadatel kritéria pro poskytnutí dotace, bude s ním uzavřena veřejnoprávní
smlouva a dotace poskytnuta a poukázána na bankovní účet uvedený v této smlouvě,
v odůvodněných případech bude dotace vyplacena v hotovosti na pokladně obecního úřadu. Žádosti
nebude vyhověno, nebude-li z ní a jejích příloh patrná způsobilost žadatele a splnění požadovaných
kritérií. Žádosti nebude vyhověno též tehdy, bude-li mít poskytovatel pochyby o pravosti žadatelem
uváděných údajů a tento ani po výzvě k opravě pochybnosti neodstraní, přičemž břemeno tvrzení a
důkazní tíží žadatele. Dotaci lze poskytnout na jednu vybranou nádobu na komunální odpad a bio
odpad.
Vzor žádosti
Formulář žádosti a veřejnoprávní smlouvy je umístěn na webových stránkách poskytovatele
v papírové podobě pak k dispozici na adrese obecního úřadu.

