OUKUJ 293/2020
UZ 88.1 V/10

PROGRAM
poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování
výměny kotlů na pevná paliva dle podmínek 3. výzvy
kotlíkových dotací Moravskoslezského kraje
I.
Důvod a účel návratné finanční výpomoci
1.

Obec Kujavy se zapojila do programu vydaného Ministerstvem životního prostředí 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.

2.

Zájmem obce je motivovat širší okruh domácností k výměně starého a nevyhovujícího kotle na
pevná paliva dle podmínek 3. výzvy kotlíkových dotací Moravskoslezského kraje, a to poskytováním
bezúročných kotlíkových půjček.

3.

Účelem poskytování bezúročných půjček je předfinancování výměny kotle. Žadatelé o NFV získají
od obce finanční prostředky na předfinancování nového kotle, zrealizují výměnu kotle a následně
předloží finanční vypořádání Moravskoslezského kraji, který jim vyplatí kotlíkovou dotaci.

4.

Důvodem

poskytování

návratných

finančních

výpomocí

(dále

jen

„NFV“)

je podpora

projektů

zlepšujících stav životního prostředí.
5.

Poskytování NFV se realizuje v souladu s následujícími právními normami v platném znění: 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.

6.

Celková

výše

tohoto

Programu

je

limitována

objemem

finančních

prostředků,

o

které

bylo

požádáno na SFŽP ČR. Výše prostředků byla stanovena na základě projeveného zájmu ze strany
obyvatelů obce. Po vyčerpání tohoto objemu nebude možné podpořit další žadatele.

II.
Základní ustanovení Programu
1.

Program“ stanoví postup při poskytování návratné finanční výpomoci (dále jen „NFV“) žadatelům
určené k předfinancování výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva za nový zdroj tepla.

2.

„NFV“ bude poskytnuta z rozpočtu Obce Kujavy (dále jen „Obec“) s využitím dotace ze Státního
fondu životního prostředí, dle ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“).

3.

Administrátorem „Programu“ je Obecní úřad Kujavy.

III.
Vymezení pojmů
1.

NFV se rozumí bezúročná půjčka na předfinancování výměny starého a neekologického kotle na
pevná paliva za nový ekologický kotel dle podmínek 3. výzvy kotlíkových dotací Moravskoslezského
kraje.

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“
www.sfzp.cz

www.mzp.cz

OUKUJ 293/2020
UZ 88.1 V/10
2.

Žadatelem se rozumí subjekt, který v souladu s tímto programem o NFV požádá.

3.

Oprávněným žadatelem o NFV se rozumí žadatel, který splňuje všechny podmínky stanovené tímto
programem.

4.

Příjemcem

NFV

se

rozumí

žadatel,

kterému

bylo

rozhodnutím

zastupitelstva

obce

schváleno

poskytnutí finančních prostředků NFV.

IV.
Výše návratné finanční výpomoci
1.

Obec Kujavy poskytne žadatelům NFV ve výši 150.000,- Kč/žadatel v případě pořízení plynového
kondenzačního kotle a 200.000,- Kč/žadatel v případě pořízení tepelného čerpadla či kotle na
biomasu (ruční přikládání, automatický).

2.

Absolutní

souhrnná

výše

podpory

SFŽP

ČR

je

dána

počtem

skutečně

realizovaných

výměn

nevyhovujících kotlů v obci a typem nového zdroje tepla v domácnostech.
3.

Dle zájmu v obci se předpokládá celková výše podpory na poskytování NFV na předfinancování
výměny kotlů na pevná paliva dle podmínek 3. výzvy kotlíkových dotací Moravskoslezského kraje
ve výši 600 000,- Kč.

V.
Oprávněný žadatel o návratnou finanční výpomoc
1.

Oprávnění žadatelé o NFV jsou osoby, které podaly žádost o kotlíkovou dotaci v rámci vyhlášené 3.
výzvy kotlíkových dotací Moravskoslezského kraje a kterým bylo sděleno, že splnili podmínky pro
získání dotace z 3. výzvy kotlíkových dotací a zároveň se jedná o fyzickou osobu, která je vlastníkem
/ spoluvlastníkem rodinného domu / bytové jednotky v rodinném domě nacházejícím se na území
obce Kujavy, v němž je realizována výměna nevyhovujícího kotle.

2.

NFV je možno poskytnout oprávněnému žadateli, pokud v době podání žádosti do podpisu smlouvy:
a)

nemá vůči Obci Kujavy žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti,

b)

nejsou jeho práva vlastníka nakládat s rodinným domem omezena soudcovským zástavním
právem, exekutorským zástavním právem nebo zástavním právem zřízeným ve prospěch
příslušných
pojistném

orgánů

pro

pohledávky

na

daních,

pojistném

na veřejné zdravotní pojištění. Rodinný dům

na

sociální

zabezpečení

nebo

není v době podání žádosti do

podpisu smlouvy předmětem výkonu rozhodnutí nebo exekuce. Překážkou poskytnutí dotace
a NFV není zástavní právo k menšinovému spoluvlastnickému podílu na rodinném domu,
nejedná-li
exekuce

se o

je

podíl

žadatele, ani

menšinový

skutečnost,

spoluvlastnický

podíl

na

že předmětem
rodinném

výkonu rozhodnutí

domu,

nejedná-li

se

o

nebo
podíl

žadatele. Smluvní zástavní právo z důvodu hypotéky či půjčky pro úpravu bydlení není
překážkou pro poskytnutí NFV.
c)

není

v exekuci

a

není

vůči

němu

v právní

moci

žádné

soudní

rozhodnutí,

rozhodnutí

správního, daňového či jiného orgánu veřejné správy na plnění, které by mohlo být důvodem
exekuce,
d)

nemá k datu podání žádosti evidovány žádné závazky po splatnosti u finančního úřadu vůči
státu, u orgánů veřejné správy, u peněžního ústavu,

e)

nebyl vůči němu podán návrh na zahájení insolvenčního řízení a neexistují žádné skutečnosti,
které by umožňovaly či vedly k zahájení insolvenčního řízení na jeho majetek z hlediska
zákonných předpokladů, a to ani v dohledné budoucnosti nejméně 1 roku,
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f)

o skutečnostech výše uvedených v bodech a) až e) doloží čestné prohlášení, které je součástí
žádosti o poskytnutí NFV.

VI.
Podmínky návratné finanční výpomoci
1.

Finanční prostředky NFV jsou účelově vázány na výměnu nevyhovujících a neekologických kotlů na
pevná paliva dle podmínek vyhlášené 3. výzvy kotlíkových dotací Moravskoslezského kraje.

2.

Vyplněná žádost o NFV bude podávána v listinné podobě na stanoveném formuláři osobně na
podatelně Obecního úřadu Kujavy nebo prostřednictvím poštovních služeb. Spolu se žádostí budou
podány všechny povinné přílohy, kterými jsou:
a)

kopie Smlouvy o poskytnutí dotace z Moravskoslezského kraje,

b)

souhlas manžela/ky s uzavřením smlouvy o NFV, která má ve společném jmění manželů
společně se žadatelem nemovitost nebo spoluvlastnický podíl na nemovitosti, ve které má
být realizována výměna kotle z tohoto Programu (příloha č. 4),

c)
3.

čestné prohlášení (dle přílohy č. 3 Programu).

Formulář žádosti o NFV včetně povinných příloh je k dispozici na Obecním úřadě Kujavy a v
elektronické podobě na webových stránkách Obce Kujavy. Tento formulář tvoří přílohu č. 1 tohoto
programového dokumentu.

4.

Podmínkou podání žádosti o NFV na Obecní úřad Kujavy je schválení bezvadné žádosti o kotlíkovou
dotaci v rámci vyhlášené 3. výzvy kotlíkových dotací Moravskoslezského kraje. Žadatelé jsou povinni
doložit spolu s žádostí o NFV doklad o schválení žádosti o kotlíkovou dotaci Moravskoslezského
kraje.

5.

Žádost o poskytnutí NFV předložená žadatelem bude zpracována administrátorem Programu, který
provede kontrolu a vyzve žadatele k opravám podkladů, případně k doložení chybějících podkladů.
Lhůtu

k doložení

chybějících

podkladů

nebo

opravám

podkladů

stanoví

administrátor

v délce

maximálně 30 dnů od doručení původní žádosti. Nedoplní-li žadatel požadované podklady ve lhůtě
stanovené administrátorem, administrátor žádost vyřadí a o této skutečnosti žadatele vyrozumí.
6.

Kritériem pro hodnocení žádosti o NFV bude splnění podmínek Programu, pořadí doručení žádosti
poskytovateli NFV a výše alokovaných prostředků na Program.

7.

Podmínkou uzavření smlouvy mezi žadatelem a „Obcí“ je:
a)

schválení rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR Zastupitelstvem obce
Kujavy;

b)

obdržení finančních prostředků z rozpočtu SFŽP ČR na poskytování bezúročných kotlíkových
půjček formou NFV;

c)
8.

schválení smlouvy mezi žadatelem a „Obcí“ o poskytnutí NFV zastupitelstvem obce Kujavy.

Návratná finanční výpomoc bude příjemci zaslána po zahájení realizace výměny kotle. O zahájení
realizace bude příjemce informovat Obecní úřad Kujavy (emailem či v listinné podobě), který
provede bezodkladně prohlídku na místě. Následně bude do 5 pracovních dnů od prohlídky příjemci
zaslána NFV.

9.

Příjemce je povinen zrealizovat výměnu kotle nejpozději do
o

kotlíkovou

dotaci

Moravskoslezského

bude

kraje

a

zařazena
následně

do

zásobníku

bude

30.06.2021. Žadatelům, jejichž žádost

projektů

dodatečným

3.

výzvy

navýšením

kotlíkových

finančních

dotací

prostředků

schválena, bude termín realizace výměny kotle adekvátně prodloužen.
10.

Žadatel je povinen dále doložit:
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a)

žadatel je povinen po ukončení realizace výměny kotle předložit poskytovateli v listinné
podobě osobně nebo poštou vyúčtování, a to nejpozději do 14 dnů od předložení vyúčtování
na Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Vyúčtování musí být zpracováno na předepsaném
formuláři (viz příloha č. 5 Programu) a bude obsahovat:
i.

kopii dokladu o výměně zdroje tepla, kterým se rozumí doklad o instalaci a uvedení
nového zdroje tepla do provozu vystavené na jméno žadatele s uvedením adresy
umístění zdroje tepla,

ii.

kopie

účetních

dokladů

za

zrealizované

práce,

dodávky

a

služby

(např.

faktury,

paragony atd.) vystavené na jméno žadatele s uvedením adresy umístění zdroje tepla,
iii.

kopie potvrzení o úhradě – pro bezhotovostní platby je dokladem o úhradě výpis z
bankovního účtu s originálním podpisem příjemce, pro platby v hotovosti je dokladem
o úhradě příjmový pokladní doklad vystavený na jméno žadatele.

b)

po proplacení kotlíkové dotace je žadatel povinen informovat Obecní úřad Kujavy o přijetí
finančních prostředků (e-mailem, osobně v listinné podobě) a odeslat přijatou dotaci na účet
obce č. 9388020227/0100 spolu s nevyčerpanými prostředky NFV.

11.

První

splátka

NFV

bude

obci

uhrazena

do

14

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 NFV, vrací příjemce také nevyčerpanou část
finančních

prostředků.

Další

splátka

činí

2.000,-

Kč/měsíčně.

Jestliže

dlužná

částka

před

zaplacením poslední splátky nebude dosahovat částky 2.000,- Kč, zaplatí příjemce jako poslední
splátku celou zbývající část dluhu. Splátky budou hrazeny vždy k 25. dni v měsíci.
12.

V případě neposkytnutí žádné dotace z Moravskoslezského kraje je žadatel povinen obci Kujavy
zaslat částku NFV na účet obce Kujavy do 20 dní od doručení sdělení Moravskoslezského kraje,
kterým bylo žadateli sděleno, že dotace nebude vyplacena a zároveň toto ve stejné lhůtě oznámit
Obecnímu úřadu Kujavy.

13.

V případě, že žadatel nepodá Moravskoslezskému kraji závěrečné vyúčtování v řádném termínu,
je příjemce NFV povinen obci zaslat celou částku NFV na účet do 20 dní ode dne, kdy mělo být
toto závěrečné vyúčtování Moravskoslezskému kraji předloženo.

14.

NFV je poskytována nejvýše na 5 let.

15.

NFV lze předčasně kdykoliv splatit bez jakýchkoli sankcí či poplatků. Příjemce musí však předem
informovat Obecní úřad Kujavy o takto provedené splátce NFV.

16.

Dojde-li ve třech po sobě jdoucích splátkách NFV k nedodržení termínu řádné úhrady, stane se
splatným celý neuhrazený zůstatek NFV a žadatel je povinen celý neuhrazený zůstatek NFV vrátit
obci do 15 pracovních dní ode dne, kdy nastala splatnost neuhrazeného zůstatku NFV.

17.

Obec Kujavy je oprávněna pozastavit (či nezahájit) poskytování NFV, pokud zjistí, že žadatel neplní
některou

z povinností

stanovených

smlouvou

o

NFV,

či

je

plnění

některé

povinnosti

vážně

ohroženo.
18.

Pro případ, že kterákoliv z podmínek stanovených Programem nebo Smlouvou o NFV nebude
splněna, případně dojde k jejímu neplnění po uzavření smlouvy o NFV, se žadatel zavazuje NFV
nepřijmout, případně celou NFV nebo její dosud nesplacenou část vrátit obci do 5 pracovních dní
po tom, co se o neplnění takové podmínky dozví.

19.

Jestliže obec zjistí, že žadatel nesplnil některou z povinností (podmínek) stanovených Programem
nebo smlouvou o NFV, má právo požadovat od žadatele, aby ve lhůtě, kterou stanoví, poskytnutou
NFV či její část dosud nesplacenou vrátil. Žadatel je povinen tento požadavek obce splnit.

20.

V případě, že příjemce použije NFV nebo její část na jiný účel než účel sjednaný, nebo poruší
některou z povinností uvedených v této smlouvě, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu
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ust.

§

22

zákona

č.

250/2000

Sb.,

o

rozpočtových

pravidlech

územních

rozpočtů,

ve

znění

pozdějších předpisů.
21.

Za porušení rozpočtové kázně uloží poskytovatel příjemci odvod do svého rozpočtu, a to ve výši
částky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, spolu s povinností zaplatit penále ve
výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, nejvýše však do výše
této částky. V případě jiných porušení uloží poskytovatel odvod dle pravidel nastavených ve
smlouvě.

22.

V případě prodlení příjemce s uhrazením první navýšené splátky do 14 dnů od proplacení kotlíkové
dotace Moravskoslezským krajem, je poskytovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

23.

V případě prodlení s uhrazením dvou nebo více dalších splátek poskytovatel vyzve příjemce k
zaplacení dlužných splátek a stanoví mu k tomu přiměřenou dodatečnou lhůtu. Pokud žadatel
nezaplatí

dlužné

splátky

ani

v

dodatečné

lhůtě,

je

poskytovatel

oprávněn

od

této

smlouvy

odstoupit.
24.

V případě, že je příjemce dle této smlouvy povinen vrátit peněžní prostředky nebo jejich část, nebo
uhradit odvod nebo penále, vrátí příjemce peněžní prostředky nebo jejich část, resp. uhradí odvod
nebo penále na účet poskytovatele v termínu do 15 dnů od doručení výzvy poskytovatele.

25.

Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a úhrady penále může z důvodů hodných
zvláštního

zřetele povolit Zastupitelstvo

obce na základě písemné žádosti toho, kdo

porušil

rozpočtovou kázeň. Žádost o prominutí nebo částečné prominutí lze podat nejpozději do 1 roku
ode dne nabytí právní moci platebního výměru, kterým byl odvod nebo penále vyměřen.
26.

V ostatních případech, kdy zjištěná nesrovnalost nebude poskytovatelem podle výše uvedených
pravidel

vyhodnocena

jako

porušení

rozpočtové

kázně,

ale

pouze

jako

porušení

smluvních

podmínek ze strany příjemce, a není-li stanoveno jinak, uloží poskytovatel příjemci smluvní pokutu
ve výši 2 % z částky poskytnuté NFV.
27.

Příjemce NFV je povinen oznámit poskytovateli NFV do 7 dnů od vzniku změny údajů uvedených
v žádosti o poskytnutí NFV, zejména změnu identifikačních a kontaktních údajů: změnu příjmení,
změnu adresy trvalého pobytu, změnu kontaktních údajů – korespondenční adresy, změnu čísla
bankovního účtu a jakékoliv změny v předmětu žádosti o NFV (např. změna typu kotle).

VII.
Termín podávání žádosti o návratnou finanční výpomoc
1.

Lhůta

pro

podávání

žádostí

o

NFV

je

stanovena

od

schválení

žádosti

o

kotlíkovou

dotaci

Moravskoslezským krajem do 30.12.2020 nebo do vyčerpání finančních prostředků. Žadatelům,
jejichž žádost o kotlíkovou dotaci bude zařazena do zásobníku projektů 3. výzvy kotlíkových dotací
Moravskoslezského

kraje

a

následně

bude

dodatečným

navýšením

schválena, bude termín podávání žádostí o NFV adekvátně prodloužen.

finančních

prostředků

Zahájení příjmu žádostí je

nejdříve 20.3.2020.

VII.
Rozhodování o návratné finanční výpomoci
1.

O

poskytnutí

NFV

rozhodne

Zastupitelstvo

obce

Kujavy

na

svých

zasedáních

nejpozději

do

30.06.2021. Žadatel bude po schválení NFV zastupitelstvem obce vyzván k uzavření smlouvy o
poskytnutí NFV – příloha č. 2 „Programu“. Smlouvu uzavírá „Obec“ a žadatel nejpozději do 30 dnů
od vyzvání. Další požadavky a podmínky NFV mohou být zahrnuty do smlouvy o poskytnutí NFV.
2.

NFV

bude

příjemci

zaslána

bezhotovostně

na

účet

uvedený

v

žádosti,

a

to

nejpozději

do

5

pracovních dnů ode dne provedení prohlídky.
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VIII.
Kontrola použití návratné finanční výpomoci
1.

Ověřování správnosti použití NFV, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole
poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

2.

Žadatel podpisem žádosti vyjadřuje souhlas s případnou kontrolou předmětu NFV a podmínek
poskytnutí NFV v případě jejího přiznání, a to včetně nutnosti zpřístupnění nového zdroje tepla a
všech prostor, kde byly realizovány investice zahrnuté do celkových způsobilých výdajů, popřípadě
i do dalších prostor, které s realizací souvisí.

IX.
Závěrečná ustanovení
1.

Poskytnutí NFV je podmíněno schválením finančních prostředků v rozpočtu obce Kujavy.

2.

Na poskytnutí NFV není právní nárok.

3.

Obec Kujavy si vyhrazuje právo tento Program bez udání důvodů zrušit nebo změnit.

4.

Tento program byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Kujavy č. 10 / VI / 1 ze dne 19.2.2020
a nabývá účinnosti dne 21.3.2020.

Přílohy:

Příloha č. 1: Žádost o návratnou finanční výpomoc
Příloha č. 2: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Příloha č. 3: Čestné prohlášení
Příloha č. 4: Souhlas manžela/ky s uzavřením smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Příloha č. 5: Vyúčtování návratné finanční výpomoci

…………………………………………..

………………………………………………

Bc. Petra Vojkůvková

Jiří Zajíček

starostka obce

Evidenční číslo:

místostarosta obce

7/2020

Vyvěšeno dne:

20. 2.2020

Bude sňato dne:

30.12.2020

Sňato dne:
Za správnost:

Vojkůvková
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