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Program podpory občanů zasažených energetickou krizí pro rok 2023 

 

V souladu s § 35 odst. 1 a 2 zákona č. 127/2000 Sb., o obcích vyhlašuje obec Kanice program podpory 
občanů zasažených energetickou krizí pro rok 2023 (dále jen „program podpory“).  

Tento program podpory schválilo zastupitelstvo obce Kanice na svém zasedání dne 12. 12. 2022, číslo 
usnesení 10/10/2022.  

Předpokládaný objem vyčleněných finančních prostředků: 150 000,- Kč 
 

Kdo může žádat o podporu: 

Žádat mohou bezúhonní občané obce Kanice trvale žijící v obci Kanice a nemající vůči obci Kanice 
žádné dluhy, kteří se v důsledku růstu cen energií dostanou do hmotné nouze, kdy nejsou schopni 
hradit své běžné životní potřeby a jiné druhy pomoci jsou pro ně nedostatečné nebo nedosažitelné. 
 

Výše podpory: 

Maximální celková výše podpory pro jednoho občana: 20 000,- Kč. 
 

Podání žádosti o podporu: 

Žadatel o podporu podává žádost písemně. V žádosti uvede své identifikační a kontaktní údaje, 
volnou formou popíše svou životní situaci a finanční poměry, o jakou výši podpory žádá, čestně 
prohlásí, že jím uvedené informace jsou pravdivé a žádost podepíše. Žádosti lze podávat celý 
kalendářní rok, nejpozději však do 1. 12. 2023. V odůvodněných případech a pokud nejsou na 
podporu vyčleněné prostředky vyčerpány, může starostka obce schválit i žádost o dotaci podanou po 
uvedeném datu.  
 

Posouzení žádosti a rozhodnutí o podpoře: 

Na poskytnutí podpory není právní nárok. Žádost o poskytnutí podpory posuzuje Výbor pro kulturu, 
sport a sociální záležitosti, který posoudí, zda jsou naplněny podmínky pro poskytnutí podpory a 
starostce obce s odůvodněním doporučí nebo nedoporučí podporu schválit. Přednost při poskytnutí 
podpory mají osaměle žijící senioři a rodiče samoživitelé starající se o nezletilé děti. O poskytnutí 
podpory rozhoduje starostka obce.    
 

Uzavření darovací smlouvy: 

S občanem, jehož žádost byla schválena, uzavře obec darovací smlouvu. 

 

 

......................................... 

Hana Rakšány Dvořáková 

starostka obce             
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