PROGRAM 117D0250

Podpora bydlení 2013 - krizový stav
Podprogram „Podpora bydlení 2013 - krizový stav“ stanovuje podmínky pro poskytování státních
dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav nebo stav nebezpečí
pro příslušné území.

I. Cíl podpory
Cílem podpory je zajištění dočasného náhradního ubytování, odstranění staveb bytového nebo
rodinného domu (dále jen „stavba“), jeho části nebo zbytků stavby nebo stavební suti (dále jen
„odstranění stavby“) a poskytování příspěvku na opravu bytu.

II. Parametry podprogramu
Parametrem podprogramu je
počet ubytovacích jednotek u dotačního titulu č. 1
počet odstraněných nebo zničených staveb u dotačního titulu č. 2
počet bytů, na jejichž opravu byl poskytnut příspěvek 30 tis. Kč u dotačního titulu č. 3

III. Dotační tituly
A. Dotační titul č. 1 – náhradní ubytování
B. Dotační titul č. 2 - odstranění stavby pro bydlení
C. Dotační titul č. 3 – příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu
…

C. Dotační titul č. 3 – Příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu
1. Charakter a výše podpory
Podpora se poskytuje ve formě dotace obcím. Dotace obec dále poskytuje občanům formou
příspěvku, a to na úhradu části nákladů na opravu bytu určeného k trvalému bydlení poškozeného
živelní pohromou, v jejímž důsledku byl vyhlášen nouzový stav nebo stav nebezpečí, a to ve výši
maximálně 30 tis. Kč na jeden poškozený byt.
2. Příjemce dotace
Příjemcem dotace je obec, na jejímž území došlo k živelní pohromě, v jejímž důsledku byl vyhlášen
nouzový stav nebo stav nebezpečí.
3. Podmínky pro poskytnutí dotace
Dotaci lze poskytnout obci, jsou-li splněny následující podmínky:
a) žádost o dotaci podá obec do podatelny Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“) v
termínu stanoveném správcem podprogramu;
b) žádost o dotaci splňuje všechny základní povinné náležitosti;
c) žádost o dotaci lze podat nejpozději do 4 měsíců od ukončení krizového stavu;
d) v případě poškození více bytů obec podává souhrnnou žádost;
e) dotaci lze poskytnout na úhradu části nákladů spojených s opravou bytu poškozeného živelní
pohromou. Opravou bytu se rozumí uvedení bytu do stavu před živelní pohromou nebo do
provozuschopného stavu. Opravou nejsou práce, které mají investiční charakter nebo vedou k
technickému zhodnocení stavby. Dotaci lze použít na úhradu odbahnění, úklidu a dezinfekce bytu, a
též na úhradu stavebního materiálu a stavebních prací (např. elektroinstalace, rozvody vody, obnovy
funkce systému vytápění);
f) na stavby určené pro rekreaci se dotace nevztahuje.

4. Podmínky pro použití dotace:
a) obec je povinna dodržovat veškeré podmínky vyplývající ze znění textu tohoto podprogramu;
b) obec bude akci realizovat v souladu s doklady předloženými se žádostí o poskytnutí dotace a v
souladu s platným vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace a zároveň v souladu s obecně
závaznými předpisy;
c) obec musí vést dotace oddělené v rámci účetnictví a vyúčtovat v termínu stanoveném v Rozhodnutí
o poskytnutí dotace;
d) obec nejpozději v termínu stanoveném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace doručí ministerstvu
dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního
rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb. a
Metodickým pokynem MF č. R 1 – 2010 (dále jen „vyhláška“);
e) obec zodpovídá za správnost nárokované finanční podpory, pro případ kontroly eviduje veškeré
podklady k přidělené dotaci, které dokládají správnost a výši nárokované částky dotace
(fotodokumentaci poškozených bytů, doklady o právním vztahu k poškozenému bytu, faktury,
fotodokumentace opravených bytů);
f) obec může poskytnout příspěvek osobě, která byla v rozhodný den vlastníkem poškozeného bytu a
trvale v něm žila, nebo která poškozený byt v rozhodný den užívala právem nájmu;
g) dotaci nelze poskytnout osobě, která je příjemcem příspěvku podle nařízení vlády č. 394/2002 Sb.,
o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi, ve znění
pozdějších předpisů;
h) obec, která je příjemcem dotace, může výši dotace na jeden poškozený byt krátit úměrně
způsobeným škodám.
5. Základní povinné náležitosti žádostí o dotaci
Dotaci lze poskytnout obci pouze na základě vyplněného formuláře žádosti o poskytnutí dotace, který
je uveřejněn na webových stránkách ministerstva na adrese www.mmr.cz. Základní povinné
náležitosti žádosti o dotaci jsou:
1) souhrnná žádost obce s uvedením celkové částky požadované dotace;
2) seznam žadatelů, bytů poškozených živelní pohromou a požadovaná částka dotace;

3) potvrzení starosty, že byty byly poškozeny živelní pohromou.
…

