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Program a metodika přidělování a financování programové dotace z rozpočtu obce 
Kryštofovy Hamry pro rok 2022 – příspěvek na otop obyvatelům obce 

 
 
1. Základní principy a vymezení pojmů 
 
Program upravuje poskytování dotací z rozpočtu obce v roce 2022 v souladu se zákonem č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. 
Poskytovatelem dotace je obce Kryštofovy Hamry, Kryštofovy Hamry 64, 431 91 Kryštofovy 
Hamry, IČ: 00075566, zastoupená starostou obce. Dotací se rozumí dotace z rozpočtu obce 
na stanovený účel a jedná se o účelově vázané prostředky, které musí být vyčerpány 
v daném kalendářním roce. 
 
2. Účel 
 
Finanční prostředky jsou určeny jako příspěvek na otop pro obyvatele obce. 
 
3. Objem finančních prostředků 
 
Celkový objem finančních prostředků je zohledněn v rozpočtu obce na rok 2022. 
 
4. Kritéria pro hodnocení žádosti a stanovení výše dotace 
 
4.1. Obyvatelem obce se rozumí každá osoba mající ke dni 30. 12. 2021 trvalé bydliště v obci 
Kryštofovy Hamry.  
4.2. Výše příspěvku se stanovuje na 10 000,- Kč na obyvatele obce, který nemá v den 
vyplacení příspěvku žádný finanční závazek vůči obci Kryštofovy Hamry.  
4.3. Pakliže je v (1) nemovitosti nahlášeno k trvalému pobytu více obyvatel obce dle definice 
uvedené v bodě 4. 1., výše příspěvku, které tito obyvatelé obce obdrží dohromady, je právě 
částka stanovená v bodě 4.2. Každý z obyvatelů obce tak dostane pouze poměrnou část 
příspěvku podle vzorce 10 000,- Kč / (počet obyvatel 1 nemovitosti).  
4.4. Obyvatelé obce sdělí účetní obce do 31. 01. 2022 bankovní spojení, na nějž má být 
příspěvek vyplacen, neučiní-li tak, obec není povinna jej vyplatit.  
4.5. Podmínkou vyplacení příspěvku je uhrazený poplatek za TKO na rok 2022. 
 
5. Doručení žádosti 
 
Žádost se podává výlučně na předepsaném formuláři. Žadatel doručí žádost osobně na 
podatelnu Obecního úřadu, emailem na adresu ucetni@krystofovyhamry.cz, nebo písemně 
na doručovací adresu Obecní úřad Kryštofovy Hamry, Kryštofovy Hamry64, 431 91. 
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6. Závěrečná ustanovení  
 
Tento program byl schválen zastupitelstvem obce Kryštofovy Hamry dne 14. 12. 2021, 
usnesení číslo  171/2021. 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. František Henzl 
starosta obce 
 
 
 
Přílohy: 
Žádost o programovou dotaci – příspěvek na otop obyvatelům pro rok 2022 
 
 
 


