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SMĚRNICE č. 1/2005 
K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE č. 2/2005 

schválená na řádném zasedání Zastupitelstva obce Jindřichovice pod Smrkem dne 12.01.2005,  
platná ode dne 12.01.2005 a účinná ode dne 27.1. 2005. 

 
kterou se stanoví předmět, forma a podmínky pro možnost čerpání finanční podpory z 

OBECNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
(dále jen „fond“) 

 

§ 1 
Předmět podpory 

1) VODNÍ A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

a) vrtání nové studny s cílem trvalého samozásobení vodou 
b) hloubení původní studny s cílem trvalého samozásobení vodou 
c) budování nebo oprava vodovodního řadu k rozvodu vody z jedné studny do jedné 

nebo více domácností v bezprostředním sousedství 
d) koupě a instalace zařízení a zavádění opatření pro úsporné a šetrné zacházení 

s pitnou i užitkovou vodou 
e) koupě a instalace zařízení pro zvýšení kvality pitné vody  
f) koupě a instalace nové domácí čistírny odpadních vod (ČOV) 
g) odstraňování starých meliorací tam, kde je žádoucí zadržování povrchové vody 

2) OCHRANA ČISTOTY OVZDUŠÍ 

a) přechod z fosilních paliv (uhlí) na biomasu (dříví, slámu apod.) 

3) ÚSPORA ENERGIE 

a) izolace střechy 
b) izolace fasády 
c) těsnění oken a dveří 

4) OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 

a) sluneční kolektory na ohřev vody 
b) fotovoltaické (sluneční) panely na výrobu elektřiny 
c) koupě a instalace tepelného čerpadla 
d) koupě a instalace kotle na biomasu s rozvodem tepla 
e) koupě a instalace malé větrné elektrárny 

5) KRAJINA, EKOLOGICKÉ HOSPODAŘENÍ A PODNIKÁNÍ 

a) budování remízků 
b) budování mokřad a biokoridorů 
c) zavádění výroby s použitím ekologických materiálů a technologických postupů 

6) VZDĚLÁNÍ, OSVĚTA, VÝCHOVA 

a) programy k zavádění ekologicky vyváženého myšlení a konání 
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§ 2 
Forma podpory 

1) Žadateli může být poskytnuta pouze 1 dotace v daném roce. 

2) Fond může žadateli poskytnout finanční podporu ve výši nejvýše 40% z celkové částky 
plánované akce. 

3) Celková částka finanční podpory činí nejvýše Kč 30.000,-- (slovy: třicet tisíc korun) na jed-
nu schválenou akci. 

4) Finanční podpora se skládá ze dvou položek: 

a. nevratná dotace ve výši do 50% poskytnuté finanční podpory, 

b. vratná bezúročná půjčka ve výši od 50% z celkově poskytnuté finanční pod-
pory se splatností od 2 do 10 let. 

5) Finanční podporu z Fondu je možné kombinovat s jinými soukromými a veřejnými finančními 
podporami. 

6) Omezení v odstavcích 2 a 3 §2 není závazné pro obec, je-li sama žadatelem o poskytnutí 
finanční podpory, přičemž projekty ve veřejném zájmu jsou prioritní. 

§ 3 
Způsob a podmínky pro získání podpory 

1) AMR zajistí do 31.03.2005 vypracování následujících podkladů: 

a) jednotné žádosti o finanční podporu z Fondu, která sestává z formuláře žádosti a 
seznamu povinných příloh, 

b) metodiky pro vyhodnocovací a schvalovací proces, 

c) návrh smlouvy o poskytnutí účelově vázané finanční podpory mezi obcí a příjemcem 
podpory. 

2) Podklady budou včas předány OÚ a následně projednány na prvním veřejném zasedání 
zastupitelstva v dubnu 2005. V případě jejich schválení zastupitelstvem, zajistí AMR bez-
odkladné uvedení podkladů a jejich obsahu ve všeobecnou známost na území obce. 

 

Tato směrnice nabývá platnosti dne 12. 1.2005 a účinnosti 27.1. 2005 

 

V Jindřichovicích pod Smrkem, dne 12. 1.2005 

 

 

 

Ing. Petr  P á v e k      Horst  K r a u s e 

     starosta       místostarosta 

v.r.        v.r. 
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