
Město Sokolov 

Pravidla poskytování podpory za účelem kompenzace dopadů těžby 

v roce 2019 

Čl. 1 

Účel podpory 

(1) Město Sokolov má zájem přispět ke zmírnění dopadů těžby uhlí na jeho občany žijící v nejvíce 

postižené oblasti, kterou je část Sokolova zvaná Na Vyhlídce (Šenvert). 

(2) Účelem podpory podle těchto pravidel je kompenzace dopadů těžby uhlí na občany Sokolova, 

žijící v oblasti vymezené v odst. 1, a jejich zmírnění s cílem zlepšit kvalitu života těchto občanů. 

Čl. 2 

Okruh příjemců podpory  

(1) Podpora podle těchto pravidel náleží občanu Sokolova, který měl nepřetržitě nejméně od 1. 1. 

2018 do dne účinnosti těchto pravidel místo trvalého pobytu v části Sokolova vymezené graficky 

uzavřenou čarou v mapě v příloze č. 1 k těmto pravidlům (dále jen „příjemce“). 

(2) Nezletilého příjemce (osoba před dovršením 18 let věku) zastupuje ve věci poskytnutí podpory 

(zejména uzavření darovací smlouvy podle čl. 3 odst. 3 a vyplacení peněžních prostředků) zákonný 

zástupce. Nezastupuje-li nezletilého příjemce zákonný zástupce, řídí se zastupování příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Čl. 3 

Způsob a podmínky poskytování podpory  

(1) Podpora se poskytuje v penězích. 

(2) Výše podpory činí 4 000 Kč na jednoho příjemce. 

(3) Podpora se poskytuje na žádost na základě darovací smlouvy, jejíž vzor je uveden v příloze 

č. 2 k těmto pravidlům. O uzavření darovací smlouvy podle předchozí věty rozhoduje Rada města 

Sokolova. 

(4) Podpora se po uzavření darovací smlouvy podle předchozího odstavce vyplácí bezhotovostním 

převodem na účet a v odůvodněných případech v hotovosti v pokladně Městského úřadu Sokolov. 

(5) Příjemce, který nepožádá o poskytnutí podpory a neuzavře darovací smlouvu podle 

předchozího odstavce do 30. 9. 2019, ztrácí nárok na její poskytnutí. Z důvodů hodných zvláštního 

zřetele může Rada města Sokolova rozhodnout o poskytnutí podpory a uzavření darovací smlouvy i po 

uplynutí doby podle předchozí věty, a to na základě odůvodněné žádosti, která musí být podána do 15 

dnů od odpadnutí překážky, která bránila v podání žádosti o poskytnutí podpory a uzavření darovací 

smlouvy. 

(6) Témuž příjemci může být v kalendářním roce, v němž jsou tato pravidla vydána, podpora 

poskytnuta pouze jednou. 

(7) Na poskytnutí podpory není právní nárok.  

(8) Zastupitelstvo města Sokolova si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoliv zrušit. 

Čl. 4 

Závěrečná ustanovení 

(1) Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 21. 3. 2019. 

(2) Tato pravidla schválilo Zastupitelstvo města Sokolova dne 21. 3. 2019 usnesením 

č. 22/4ZM/2019. 

 

Renata Oulehlová, v. r. 

starostka 

Přílohy 

Příloha č. 1 – Dotčené území 

Příloha č. 2 – Vzor darovací smlouvy 


