PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA ROKY 2021-2022

POSKYTOVATEL: město Otrokovice
Administrátor programu: odbor rozvoje města
NÁZEV PROGRAMU Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Otrokovice na
PRO POSKYTOVÁNÍ podporu výstavby parkovacích stání v letech 2021 - 2022
DOTACÍ
ÚČELY, NA KTERÉ
MOHOU BÝT
PENĚŽNÍ
PROSTŘEDKY
POSKYTNUTY

Dotace je poskytována na vybudování parkovacích stání na soukromých pozemcích
přilehlých k stavbám rodinných domů, které se nacházejí na území města - katastrální
území Otrokovice [716731] a katastrální území Kvítkovice u Otrokovic [716766]. Jak
stavba rodinného domu, tak také jeho přilehlé pozemky, na kterých bude parkovací stání
realizováno, musí být ve vlastnictví žadatele.
Parkovací stání je pro účel tohoto Programu definováno jako zpevněná plocha určená
pro parkování či odstavení jednoho osobního motorového vozidla způsobilá k užívání
dle platné legislativy. Za zpevněnou plochu není považován travní porost nebo druh
posypu. Zpevněná plocha musí mít betonový základ po obvodu. Rozměr vybudovaného
parkovacího stání musí být odpovídající minimálně základním rozměrům osobního
vozidla. V případě dvou parkovacích stání, která budou vybudována v jednom celku,
musí odpovídat minimálně dvojnásobku základních rozměrů osobního vozidla.
Žadatel může dle tohoto Programu předložit žádosti, které budou požadovat financování
maximálně dvou parkovacích stání na jednu bytovou jednotku související stavby
rodinného domu.
Parkovací stání musí být realizováno v letech 2021 – 2022 na katastrálním území
Otrokovice [716731] a Kvítkovice u Otrokovic [716766].
Ke dni podání Žádosti o dotaci musí být parkovací stání již fyzicky vybudováno.

DŮVODY PODPORY
STANOVENÝCH
ÚČELŮ:

PŘEDPOKLÁDANÝ
CELKOVÝ OBJEM
PENĚŽNÍCH
PROSTŘEDKŮ
VYČLENĚNÝCH
V ROZPOČTU
NA PODPORU
STANOVÉNÝCH
ÚČELŮ
MAXIMÁLNÍ VÝŠE
DOTACE
OKRUH
ZPŮSOBILÝCH
ŽADATELŮ

Město Otrokovice na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů v samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje
v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro
uspokojování potřeb svých občanů, do čehož patří i řešení parkování aut na území
města, kdy podpora vlastníků rodinných domů na území města Otrokovice k výstavbě
vlastních parkovacích stání na soukromých pozemcích u rodinných domů povede
k omezení potřeby parkování na místních komunikacích města.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků pro tento program je 250.000 Kč.

Dotace v rámci tohoto Programu je stanovena paušálně na 10.000 Kč na jedno
vybudované parkovací stání. Přičemž tento Program připouští financovat maximálně
2 parkovací stání na jednu bytovou jednotku související stavby rodinného domu.
Žadatelem o dotaci v Programu může být pouze fyzická osoba, jež je vlastníkem stavby
rodinného domu včetně jeho přiléhajícího pozemku, na němž bude vybudováno
parkovací stání, které je předmětem dotace. V případě podílového spoluvlastnictví se za
žadatele považují všichni vlastníci jednající společně a nerozdílně. Rodinný dům ve
vlastnictví Žadatele nesmí být užíván k podnikání. Programem není vyžadováno, aby
měl Žadatel trvalé bydliště ve městě.
Aby žadatelé mohli získat dotaci, nesmí mít žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči
městu Otrokovice.

odmínky způsobilosti žadatele:
Aby žadatelé mohli získat dotaci, musí splňovat další podmínky, a to:
- být přímo odpovědní za realizaci parkovacího místa a nepůsobit jako
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prostředník;

LHŮTA PRO
PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace (dále jen „Žádost“) v termínu
od 15. 3. 2021. Žádosti budou přijímány až do vyčerpání alokovaných finančních
prostředků MěÚ Otrokovice nejdéle do 30.11.2022.
Od výše uvedeného data je možné doručit vyplněný a podepsaný formulář Žádosti
v písemné podobě včetně všech povinných příloh v zalepené obálce na adresu:
Městský úřad Otrokovice, Odbor rozvoje města, nám. 3. května 1340, 765 02
Otrokovice.
Doručiteli těch Žádostí, které budou doručeny osobně na podatelnu MěÚ Otrokovice,
bude na vyžádání vystaveno potvrzení o převzetí.

KRITÉRIA
PRO HODNOCENÍ
ŽÁDOSTÍ

Žádosti budou hodnoceny podle následujících kritérií:
a) formálně správné vyplnění žádosti a dodání požadovaných příloh dle vzoru žádosti,
b) dodržení lhůty pro podání žádosti,
c) způsobilost žadatele dle tohoto programu,
d) soulad s účely, na které mohou být peněžní prostředky dle tohoto programu
poskytnuty.
Pokud je žádost neúplná, je žadatel odborem rozvoje města vyzván k odstranění vad
žádosti ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení výzvy k odstranění vad žádosti. Pokud
žadatel všechny vady ve stanovené lhůtě odstraní, pak je na takovou žádost o dotaci
pohlíženo jako na řádně a včas podanou žádost. Pokud žadatel ve stanovené lhůtě
všechny vady neodstraní, pak je taková žádost vyřazena z dalšího hodnocení.
Žadatel může ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení písemného vyrozumění
o nesplnění podmínek administrativní shody a kontroly přijatelnosti písemně požádat
o vrácení příloh doložených k Žádosti s uvedením identifikačních údajů žadatele a
telefonního kontaktu s konkretizací příloh požadovaných k vrácení.
Dotace budou, po předchozím schválení Radou města Otrokovice, poskytovány do
vyčerpání vyčleněných finančních prostředků.

LHŮTA
PRO ROZHODNUTÍ
O ŽÁDOSTI

Žadatel bude písemně vyrozuměn o
60 kalendářních dnů od doručení žádosti.

poskytnutí

či

neposkytnutí

dotace

do

PODMÍNKY
PRO POSKYTNUTÍ
DOTACE

Dotace podle tohoto programu se poskytují při splnění těchto podmínek:
a) řádné podání žádosti dle programu,
b) splnění stanovených kritérií pro hodnocení žádosti,
c) schválení poskytnutí dotace a schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace příslušným orgánem města dle obecního zřízení,
d) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve znění schváleném
poskytovatelem.

VZOR ŽÁDOSTI

Vzor žádosti je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto programu.

POUČENÍ

Dotace jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, případně dle obecního
zřízení a dalších souvisejících právních předpisů.
Na poskytnutí dotací dle tohoto programu není právní nárok.

Tento program pro poskytování dotací schválila Rada města Otrokovice usnesením č. RMO/21/4/21 dne 03.03.2021.
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