Program pro poskytnutí dotace
z rozpočtu města Černošice Kompenzační příspěvek
Zastupitelstvo města Černošice vyhlašuje „Program pro poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Černošice - Příspěvek na kompenzaci navýšení daně z nemovitých věcí pro rok 2020“ (dále jen
„program“).

1. Účel poskytnutí finančních prostředků
Příspěvek na kompenzaci navýšení daně z nemovitých věcí pro rok 2020 (dále jen „dotace“) je
specifické cílové skupině žadatelů poskytován za účelem kompenzace navýšení daně z nemovitých
věcí v důsledku stanovení místního koeficientu daně z nemovitých věcí ve výši 5.

2. Důvody podpory stanoveného účelu
Důvodem pro vyhlášení programu je potřeba pomoci sociálně slabším občanům nebo občanům ve
složité životní finanční situaci, u nichž má zvýšení daně vliv na schopnost úhrady finančních povinností.

3. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu na
podporu stanoveného účelu
Město Černošice na podporu stanoveného účelu pro rok 2020 vyčlenilo celkem 50 000 Kč.

4. Maximální výše dotace
Maximální výše dotace poskytovaná jednomu subjektu v roce 2020 je stanovena ve výši skutečného
rozdílu mezi daní z nemovitých věcí zaplacenou žadatelem v roce 2012 proti dani z nemovitých věcí
zaplacené v roce 2011.

5. Okruh způsobilých žadatelů
1. občané – vlastníci rodinného domu, kterým ke dni 31. 5. 2011 bylo 65 let, žijící osamoceně
nebo společně s jednou další osobou starší 65 let, kteří jsou příjemci starobního důchodu a
jsou trvale přihlášeni v Černošicích nejméně od 1. 1. 1995, při splnění dalších podmínek
uvedených níže;
2. občané – vlastníci stavby pro rodinnou rekreaci, kterým ke dni 31. 5. 2011 bylo 65 let, žijící
osamoceně nebo společně s jednou další osobou starší 65 let, kteří jsou příjemci
starobního důchodu a jsou trvale přihlášeni v Černošicích nejméně od 1. 1. 2005, při
splnění dalších podmínek uvedených níže, pokud jsou vlastníky této stavby pro rodinnou
rekreaci nejméně od 1. 1. 1995;
3. příjemci sociálních dávek poskytovaných dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů (tj. příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení,
mimořádná okamžitá pomoc), kterým byla tato dávka vyplacena (nebo nárok na její
výplatu vznikl) v roce 2019, při splnění dalších podmínek uvedených níže;
4. občané, nespadající do předchozích skupin, kteří jsou v sociální situaci, jejíž posouzení je
hodné zvláštního zřetele – na základě individuálního posouzení životní situace sociální
komisí rady města a rozhodnutí rady města
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6. Lhůta pro podání žádosti
Žádost o poskytnutí dotace z programu lze podat do 31. července 2020.

7. Žádost o poskytnutí dotace z programu
Žadatel o dotaci podá písemnou žádost na formuláři, který je Přílohou č. 1 tohoto programu; žádost
musí:
a) splňovat podmínky přijetí žádosti k projednání:
• včasné podání podepsané žádosti
• řádné vyplnění formuláře ve všech bodech a odevzdání všech požadovaných příloh
b) být doručena jedním z následujících způsobů:
• poštou doporučeně na adresu:
Město Černošice
podatelna MěÚ
Karlštejnská 259,
Černošice 252 28,
a to nejpozději do 31. července 2020 (rozhoduje poštovní razítko),
• nebo osobně prostřednictvím podatelny (adresa dtto) nejpozději do 31. 7. 2020 do 12:00
c) být předložena v tištěné podobě v jednom vyhotovení, musí být vyplněna ve všech
rubrikách, a to v jazyce českém. Znění ani pořadí rubrik žádosti nelze měnit;
d) mít tyto přílohy:
• Kopie dokladu o zaplacení daně z nemovitých věcí vystaveného na žadatele žádajícího o
dotaci.
• Kopie dokladu o aktuálním bankovním spojení (výpis z účtu) v případě, že má být dotace
poskytnuta na bankovní účet žadatele
• Kopie dokladu prokazujícího oprávnění osoby jednající za žadatele při podání žádosti za
něj jednat (plná moc).
Žádosti předložené po termínu, neúplně či chybně vyplněné, nevybavené povinnými přílohami,
nemohou být do programu zařazeny.
8. Kritéria pro hodnocení žádosti a stanovení výše dotace
Město Černošice stanoví tato kritéria pro hodnocení žádosti o dotaci z programu a pro stanovení výše
dotace:
• přihlášená osoba zaplatila daň z nemovitých věcí v příslušném kalendářním roce, ve
kterém je kompenzační příspěvek žádán, a to doloží platným dokladem o zaplacení
daně.
Níže uvedená kritéria doloží osoba podávající přihlášku do řízení o poskytnutí kompenzačního
příspěvku čestným prohlášením:
• žadatel nemá žádný další příjem kromě důchodu resp. kromě sociálních dávek a příjmů,
které byly posouzeny v rámci poskytnutí těchto dávek (pro osoby dle bodu 5 výše);
• žadatel není vlastníkem ani spolumajitelem žádné další nemovitosti v ČR ani v zahraničí;
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• žadatel neumožňuje úplatné užívání rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci
nebo jejich částí třetí osobě (např. nájem);
• v rodinném domě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci ve vlastnictví osoby podávající
přihlášku nebydlí žádná další osoba s vlastními příjmy (vyjma důchodu a sociálních
dávek dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů);
• není dle § 9 odst. 1 písm. n) nebo písm. o) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí,
ve znění pozdějších přepisů osvobozena od daně ze staveb;
• rodinný dům nebo stavba pro rodinnou rekreaci ve vlastnictví žadatele nesmí zároveň
sloužit k podnikání (nesmí být sídlem podnikatele) a musí sloužit výhradně pro
uspokojování bytových potřeb žadatele;
• žadatel nemá ke dni podání žádosti žádný dluh vůči městu Černošice
Město Černošice si vyhrazuje právo údaje uvedené v přihlášce o poskytnutí kompenzačního
příspěvku ověřit. V případě, že bude dodatečně zjištěno, že údaje uvedené v přihlášce jsou úplně
nebo jen z části nepravdivé, je žadatel povinen již poskytnutou dotaci vrátit.
Nárok na poskytnutí dotace má žadatel, který splní podmínky stanovené tímto programem.

9. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
O žádostech způsobilých žadatelů specifikovaných v okruhu 1. a 2. bude rozhodnuto starostou města
Černošice na základě pověření Radou města Černošice do 30. 9. 2020. O žádostech způsobilých
žadatelů specifikovaných v okruhu 3. a 4. bude rozhodnuto Radou města Černošice do 30. 9. 2020.

10. Podmínky pro poskytnutí dotace
Podmínky pro poskytnutí dotace byly stanoveny takto:
a) Splnění formálních požadavků na zpracování žádosti, její včasné podání v souladu
s programem včetně všech příloh.
b) Uzavření veřejnoprávní smlouvy.

11. Součásti programu
Součástí tohoto programu je tiskopis žádosti o dotaci – Přihláška do řízení o poskytnutí příspěvku na
kompenzaci navýšení daně z nemovitosti (Příloha č. 1) a Veřejnoprávní smlouva (Příloha č. 2).

12. Administrativní informace
• Přílohy žádosti se nevrací.
• Informace o přidělení dotace bude žadateli sdělena telefonicky nebo emailem na adresu
uvedenou v žádosti o poskytnutí dotace bez zbytečného odkladu po rozhodnutí rady města.
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