
Ekologický program 

obce Modrava 

 

Obec Modrava vyhlašuje Ekologický program obce Modrava na podporu ekologicky šetrných 

způsobů vytápění rodinných domů a bytů a zkvalitnění likvidace komunálního odpadu. Cílem 

programu je snížení znečištění ovzduší v obci z malých spalovacích zdrojů, tzv. lokálních topenišť 

využívajících tuhá paliva a zefektivnění sběru a likvidace tuhého komunálního a biologicky 

rozložitelného odpadu, které přispěje ke zvýšení čistoty obce.   

 

Zásady k dotačnímu programu  

 

1) Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace 

Vyhlašovatelem a poskytovatelem dotace je Obec Modrava, Modrava 63, 341 92 

Kašperské Hory.  

 

2) Cíl programu 

Snížení znečištění ovzduší v obci z malých spalovacích zdrojů, tzv. lokálních topenišť 

využívajících tuhá paliva a zefektivnění sběru a likvidace tuhého komunálního odpadu, 

které přispěje ke zvýšení čistoty obce.   

 

3) Vymezení okruhu příjemců 

 Žadatelem a příjemcem dotace může být fyzická osoba – vlastník nebo nájemník 

rodinného domu nebo bytu, která je v obci Modrava přihlášena k trvalému pobytu a 

která v obci Modrava prokazatelně žije.   

 V případě více vlastníků nebo nájemců jednoho rodinného domu nebo bytu se dotace 

vztahuje pouze na jednoho zplnomocněného žadatele.   

 

4) Podmínky pro poskytnutí dotace 

4.1. Palivové dříví 

Poskytnutí 22 sypaných prostorových metrů měkkého palivového dřeva na vytápění 

jedné domácnosti žijící buď v rodinném domku, anebo v bytě bytového domu, který byl 

jako samostatný byt zkolaudován. Domácnostem, které jsou vytápěny jiným topným 

médiem nezatěžujícím ovzduší obce (elektřina, plyn, topný olej, tepelné čerpadlo) bude 

vyplacen na základě osobní žádosti vlastníka nebo nájemníka finanční příspěvek do 

maximální výše hodnoty za 22 sypaných prostorových metrů měkkého palivového 

dřeva.  

Dotace se poskytuje za následujících podmínek:  

a) žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti závazky po dni splatnosti (dluh) vůči obci 

Modrava, 

b) výše dotace (palivové dříví nebo finanční příspěvek) nesmí překročit skutečné roční 

náklady na vytápění,  

c) skutečné náklady žadatel doloží k žádosti fakturou (stvrzenkou), anebo čestným 

prohlášením, 



d) v případě, že nebude palivové dříví z předchozího roku příjemcem spotřebováno, bude 

v následujícím roce poskytnutá dotace zkrácena nebo zamítnuta, toto ustanovení se 

nevztahuje k palivovému dříví uskladněného za účelem vysušení,  

e) uvedené dotace, nebo jejich poměrné části, budou poskytnuty nejpozději do 31.12. 

příslušného kalendářního roku 

f) uvedené dotace, anebo její poměrné části, nejsou převoditelné žádným způsobem. 

4.2. Likvidace TKO 

Finanční příspěvek na likvidaci směsného komunálního odpadu ve výši 50% z celkové 

výše ceny známky za odpadní nádobu 110 litrů, který je splatný pouze u známky za 

svoz komunálního odpadu na 52 vývozů za kalendářní rok. 

Dotace se poskytuje za následujících podmínek:  

a) žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti závazky po dni splatnosti (dluh) vůči obci 

Modrava, 

b) výše dotace nesmí překročit skutečné roční náklady na svoz a likvidaci TKO, 

c) o dotaci bude snížena cena známky za sběr a likvidaci TKO při její koupi 

v kanceláři účetní Obecního úřadu Modrava,  

d) dotace není převoditelná žádným způsobem. 

          4.3. Likvidace biologicky rozložitelného komunálního odpadu 

Pořízení a pravidelné vyvážení 110 litrové nádoby na biologicky rozložitelný komunální 

odpad nebo pořízení kompostéru. 

Dotace se poskytuje za následujících podmínek:  

a) žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti závazky po dni splatnosti (dluh) vůči obci 

Modrava, 

b) žadatelem může být pouze fyzická osoba produkující biologicky rozložitelný odpad 

z nemovitostí, které se nacházejí na správním území obce Modrava, 

c) do nádob bude ukládán pouze bioodpad rostlinného původu z domácností a zahrad: zbytky 

ovoce a zeleniny, slupky z brambor a citrusových plodů, vyluhované čajové sáčky, kávová 

sedlina, zbytky pečiva, skořápky z ořechů, posekaná tráva, plevel, seno, sláma, listí, 

květiny, zelenina (kořeny i listy), kousky větví stromů i keřů (do 30 cm), hobliny, piliny, 

kůra, štěpka. 

5) Předkládání žádosti o dotaci 

Žadatel předkládá žádost o poskytnutí dotace na palivové dříví na vzorovém formuláři. 

 

6) Termín a adresa podání žádosti 

Žádosti lze podávat osobně nebo poštou na podatelnu Obecního úřadu Modrava, 

Modrava 63, 341 92 Kašperské Hory nebo elektronicky: e-mail: starosta@modrava.eu 

v termínu do 31.5. příslušného kalendářního roku.  

 

7) Kontrola přijetí dotace 

Poskytovatel dotace má právo na kontrolu plnění podmínek přijetí dotace. V případě 

zjištění nesplnění podmínek přiznání dotace může poskytovatel dotace požadovat 

vrácení celé nebo poměrné části dotace.  

 

mailto:starosta@modrava.eu


8) Závěrečné ustanovení 

Na poskytnutí dotace není právní nárok a její přidělená spadá do výlučné pravomoci 

zastupitelstva obce.  

 

9) Seznam příloh 

1. žádost o dotaci 

 

10) Účinnost 

Tento dotační ekologický program byl schválen usnesením zastupitelstva obce Modrava 

č. 13  ze dne 10.9.2015 a nabývá účinnosti dnem schválení usnesení.  

 

 

 

 

 

 

 

                  Jaroslav Doležal                                                         ing. Antonín Schubert 

                 místostarosta obce                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Název 

dotačního 

program

u 

 

EKOLOGICKÝ PROGRAM OBCE MODRAVA 
 

 

 

Jméno a příjmení                

žadatele 

 

 

Adresa  (bydliště)  

Bankovní 

spojení 

 

 

Rozsah žádosti:   

 

 

 

 

 

 

Přílohy žádosti:  (doplňte názvy příloh, které k žádosti přikládáte) 

 

 

 

 

 

 

 

V……………………….. dne: ……………………….                               

   

 

                   

 

……………………………………………………… 

             podpis žadatele 

 

 

 

    ………………………………………………………………………………………. 

          za obec schválil                                                            dne 
 


