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 Albrechtičky 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. V rámci programu byla vyhlášena výzva:
Bezúročné půjčky na výměnu kotlů, v rámci které obec Albrechtičky požádala o finanční
prostředky ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP ČR“) na poskytování
bezúročných půjček formou návratných finančních výpomocí (dále jen „NFV“) na
předfinancování výměn nevyhovujících a neekologických kotlů na pevná paliva.
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
obyvatel obce. Po vyčerpání tohoto objemu nebude možné podpořit další žadatele.
II.
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.
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.
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4. Příjemcem NFV se rozumí žadatel, kterému bylo rozhodnutím zastupitelstva obce schváleno
poskytnutí finančních prostředků NFV.
III.
Výše návratné finanční výpomoci
1. Obec Albrechtičky 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 ve městě a typem nového zdroje tepla v domácnostech.
3. Dle zájmu v obci se předpokládá celková výše podpory na poskytování bezúročných kotlíkových
půjček s 20 % rezervou z celkové výše podpory 7.650.000,- Kč.
IV.
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.
2. NFV je možno poskytnout, pokud v době podání žádosti nemá a do podpisu smlouvy nebude
mít žadatel vůči obci Albrechtičky žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, právo
vlastníka nakládat s rodinným domem nesmí byt omezeno soudcovským zástavním právem,
exekutorským zástavním právem nebo zástavním právem zřízeným ve prospěch příslušných
orgánů pro pohledávky na daních, pojistném na sociální zabezpečení nebo pojistném na
veřejné zdravotní pojištění. Rodinný dům nesmí být v době podání žádosti a do podpisu
smlouvy nebude předmětem výkonu rozhodnutí nebo exekuce. Překážkou poskytnutí dotace
a NFV není zástavní právo k menšinovému spoluvlastnickému podílu na rodinném domu,
nejedná-li se o podíl žadatele, ani skutečnost, že předmětem výkonu rozhodnuti 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
NFV.
V.
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 Albrechtičky nebo poštou.
3. Formulář žádosti o NFV je k dispozici na OÚ Albrechtičky a v elektronické podobě na webové
stránce Obce Albrechtičky. Tento formulář tvoří přílohu č. 1 tohoto programového dokumentu.
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4. Podmínkou podání žádosti o NFV na Obecní úřad Albrechtičky 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 Moravskoslezským krajem.
5. Podmínkou uzavření smlouvy mezi žadatelem a obci Albrechtičky je:
a) schválení rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR Zastupitelstvem obce
Albrechtičky,
b) obdržení finančních prostředků z rozpočtu SFŽP ČR na poskytování bezúročných
kotlíkových půjček formou NFV,
c) schválení smlouvy mezi žadatelem a obci Albrechtičky o poskytnutí NFV Zastupitelstvem
obce Albrechtičky.
6. Návratná finanční výpomoc bude příjemci zaslána po zahájení realizace výměny kotle.
O zahájení realizace bude příjemce informovat kotlíkového specialistu obce (telefonicky, emailem či osobně), který provede bezodkladně prohlídku na místě. Následně bude do 5
pracovních dnů od prohlídky příjemci zaslána NFV.
7. Příjemce je povinen zrealizovat výměnu kotle nejpozději do 30.06.2021. Žadatelům, jejichž
žádost o kotlíkovou dotaci bude zařazena do zásobníku projektů 3. výzvy kotlíkových dotací
Moravskoslezského kraje a následně bude dodatečným navýšením finančních prostředků
schválena, bude termín realizace výměny kotle adekvátně prodloužen.
8. Žadatel je povinen dále doložit:
a) žadatel je povinen po ukončení realizace výměny kotle předložit pracovníkům Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje finanční vypořádání dle podmínek 3. výzvy kotlíkových
dotací, na základě kterého bude proplacena dotace. Tyto podklady současně předkládá OÚ
v Albrechtičkách v listinné podobě osobně nebo poštou,
b) po proplacení kotlíkové dotace je žadatel povinen informovat OÚ Albrechtičky o přijetí
finančních prostředků (telefonicky, e-mailem, osobně) a odeslat přijatou dotaci na účet
obce spolu s nevyčerpanými prostředky NFV.
9. 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 celkem 1.000,- Kč/měsíčně nebo dle sjednaného
splátkového kalendáře, který bude součástí veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné
finanční vpomoci. Splátky budou hrazeny vždy k 25. dni v měsíci.
10. NFV je poskytována nejvýše na 10 let.
11. NFV lze předčasně kdykoliv splatit bez jakýchkoli sankcí či poplatků. Příjemce musí však
předem informovat OÚ Albrechtičky o takto provedené splátce NFV.
12. 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 ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů.
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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.
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.
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.
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.
Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a úhrady penále může z důvodů
hodných zvláštního zřetele povolit zastupitelstvo města 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.
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.
VI.
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 30.06.2020 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
finančních prostředků schválena, bude termín podávání žádostí o NFV adekvátně prodloužen.
VII.
Rozhodování o návratné finanční výpomoci
1. O poskytnutí NFV rozhodne Zastupitelstvo obce Albrechtičky na svých zasedáních nejpozději
do 30.06.2022. Žadatel bude po schválení zastupitelstvem obce o NFV vyzván k uzavření
smlouvy o poskytnutí NFV – příloha č. 2. Smlouvu uzavírá obec Albrechtičky a žadatel
nejpozději do 30 dnů od vyzvání. Další požadavky a podmínky NFV mohou být zahrnuty do
smlouvy o poskytnutí NFV.
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2. NFV bude příjemci zaslána bezhotovostně na účet uvedený v žádosti, a to nejpozději do 5
pracovních dnů ode dne provedení prohlídky.
VIII.
Závěrečná ustanovení
Tento program byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Albrechtičky č………. ze dne ………. a nabývá
účinnosti dnem …………………..
Přílohy:
Příloha č. 1: Žádost o návratnou finanční výpomoc
Příloha č. 2: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
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