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PROGRAM 

poskytování návratné finanční výpomoci na financování výměny kotlů na pevná paliva dle podmínek 

3. výzvy kotlíkových dotací Moravskoslezského kraje 

I. 

Důvod návratné finanční výpomoci 

1. Zájmem obce Dobratice je motivovat domácnosti obce k výměně starého nevyhovujícího 

kotle na pevná paliva dle podmínek 3. výzvy kotlíkových dotací Moravskoslezského kraje, a to 

poskytováním bezúročných kotlíkových půjček.  

2. Obec Dobratice se zapojila do programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná 

paliva v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu 

ke změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje. V rámci 

programu byla vyhlášena výzva č. 1/2019 Bezúročně půjčky na výměnu kotlů, v rámci, které 

obec Dobratice požádala o finanční prostředky ze Státního fondu životní prostředí ČR (SFŽP 

ČR) na poskytování bezúročných půjček formou návratných finančních výpomocí na 

předfinancování výměn kotlů na pevná paliva.  

3. Důvodem poskytování bezúročných půjček je podpora projektů pro zlepšení stavu životního 

prostředí.  

4. Celková výše peněžních prostředků tohoto programu je limitována objemem finančních 

prostředků, o které bylo požádáno na SFŽP ČR. Výše prostředků byla stanovena na základě 

projeveného zájmu ze strany obyvatel obce Dobratice. Po vyčerpání objemu peněžních 

prostředků nebude možné podpořit další žadatele.  

5. Poskytování návratné finanční výpomoci (bezúročná půjčka) se realizuje v souladu 

s následujícími právními normami v platném znění:  

6. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů.  

II. 

Výše návratné finanční výpomoci 

1. Obec Dobratice poskytne 150 000,00 Kč žadateli k pořízení plynového kondenzačního kotle a 

200 000,00 Kč žadateli k pořízení tepleného čerpadla nebo kotle na biomasu.  

2. Výše podpory SFŽP ČR bude stanovena počtem skutečně realizovaných výměn kotlů na pevná 

paliva v obci a typem nového zdroje tepla v domácnosti.  

3. Předpokládána celková výše podpory na poskytování bezúročných půjček vč. 20 % rezervy je        

3 100 000,- Kč. 

III. 

Oprávněný žadatel  

1. Oprávněný žadatel je osoba, která podala žádost o kotlíkovou dotaci v rámci vyhlášené 3. 

výzvy kotlíkových dotací Moravskoslezského kraje a bylo mu sděleno, že splnil podmínky 

pro získání dotace.  

2. Návratnou finanční pomoc je možné poskytnout, pokud v době podání žádosti nemá a do 

podpisu smlouvy nebude mít žadatel vůči obci Dobratice žádné nesplacené závazky po lhůtě 

splatnosti, právo vlastníka nakládat s rodinným domem nesmí být omezeno soudcovským 
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zástavním právem, exekutorským zástavním právem nebo zástavním právem zřízeným ve 

prospěch příslušných orgánů pro pohledávky na daních, pojistném na sociálním zabezpečení 

nebo pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Rodinný dům nesmí být v době poskytnutí 

dotace a do podpisu smlouvy předmětem výkonu rozhodnutí nebo exekuce. Překážkou 

poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci není zástavní právo k menšinovému 

spoluvlastnickému podílu na rodinném domu, nejedná-li se o podíl žadatele, ani skutečnost, 

že předmětem výkonu rozhodnutí nebo exekuce je menšinový spoluvlastnický podíl na 

rodinném domu, nejedná-li se o podíl žadatele. Smluvní zástavní právo z důvodu hypotéky či 

půjčky pro úpravu bydlení není překážkou pro poskytnutí návratné finanční výpomoci.  

 

IV. 

Podmínky návratné finanční výpomoci 

1. Návratná finanční výpomoc je účelově vázána na výměnu nevyhovujících a neekologických 

kotlů na pevná paliva dle podmínek vyhlášené 3. výzvy kotlíkových dotací Moravskoslezského 

kraje. 

2. Vyplněná Žádost o návratnou finanční výpomoc bude podána v listinné podobě na formuláři 

na obecním úřadě Dobratice osobně nebo poštou. Formulář je přílohou č. 1 tohoto 

PROGRAMU. 

3. Podmínkou podání žádosti, je schválení bezvadné žádosti o kotlíkovou dotaci v rámci 

vyhlášené výzvy. Žadatele jsou povinni doložit spolu se žádostí doklad o schválení žádosti o 

kotlíkovou dotaci Moravskoslezským krajem. 

4. Smlouva mezi žadatelem a obcí Dobratice bude uzavřena po:  

5. Schválení rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR zastupitelstvem obce 

Dobratice 

6. Obdržení nebo příslibu získání finančních prostředků z rozpočtu SFŽP ČR na poskytování 

bezúročných kotlíkových půjček formou návratné finanční výpomoci 

7. Schválení smlouvy mezi žadatelem a obcí Dobratice o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

zastupitelstvem obce Dobratice 

8. Návratná finanční výpomoc bude příjemci zaslána po podpisu Smlouvy mezi obcí Dobratice a 

příjemcem návratné finanční výpomoci, a to do 10 dnů od předložení vystavených faktur za 

realizovanou výměnu kotle.   

9. Příjemce je povinen zrealizovat výměnu kotle do 30.06.2021. Žadatelům, jejichž žádost o 

kotlíkovou dotaci bude zařazena do zásobníků projektu 3. výzvy kotlíkových dotací 

Moravskoslezského kraje a následně bude dodatečným navýšením finančních prostředků 

schválena, bude termín realizace výměny kotle adekvátně prodloužen.  

10. První splátka návratné finanční výpomoci bude obci uhrazena do 10 pracovních dnů od 

proplacení kotlíkové dotace Moravskoslezským krajem na účet příjemce. První splátka se 

rovná plné výši kotlíkové dotace. V případě, že nebyla při pořízení kotle vyčerpána celá 

návratná finanční výpomoc, vrací příjemce také nevyčerpanou část finančních prostředků. 

Další splátka činí min. 1 000,00 Kč/ měsíčně (dle uzavřené Smlouvy s obcí). Splátky budou 

hrazeny vždy k 25. dni v měsíci.  

11. Návratná finanční výpomoc je poskytována nejvýše na 5 let a lze ji kdykoliv splatit bez 

jakýchkoliv sankcí či poplatků. Příjemce je povinen informovat obec Dobratice o takto 

provedené splátce.  

12. V případě prodlení s uhrazením dvou nebo více splátek obec Dobratice vyzve příjemce 

k zaplacení dlužných částek a stanoví mu k tomu přiměřenou dodatečnou lhůtu. Pokud 
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žadatel nezaplatí dlužné částky ani v dodatečné lhůtě, je poskytovatel oprávněn od této 

smlouvy odstoupit. 

13. V případě, že je příjemce povinen vrátit finanční prostředky nebo jejich část, vrátí příjemce 

peněžní prostředky nebo jejich část v termínu do 15 dnů od doručení výzvy poskytovatele.  

V.  

Podávání žádosti o návratnou finanční výpomoc 

Lhůta pro podání žádosti je stanovena do 30. 6. 2020 nebo do vyčerpání finančních prostředků. 

Žadatelům, jejichž žádost o kotlíkovou dotaci bude zařazena do zásobníků projektů 3. výzvy 

kotlíkových dotací Moravskoslezského kraje a následně bude dodatečným navýšením finančních 

prostředků schválena, bude termín podáváni žádosti adekvátně prodloužen.  

VI. 

Závěrečná ustanovení  

O poskytnutí návratné finanční výpomoci rozhodne Zastupitelstvo obce Dobratice, žadatel bude po 

schválení vyzván k uzavření smlouvy. Další podmínky a požadavky mohou být zahrnuty do smlouvy o 

poskytnutí návratných finančních prostředků. Návratná finanční výpomoc bude příjemci zaslána 

bezhotovostně na účet uvedený v žádosti. 

Tento PROGRAM byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Dobratice č. 10/3a  ze dne 12.8.2019. 

 

 

Přílohy: 

1. Žádost o návratnou finanční výpomoc 

2. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných 

finančních výpomocí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


