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IDENTIFIKACE POSKYTOVATELE
Obec Želenice
Územně samosprávný celek
Ústecký
Severozápad
00266205
Na Návsi čp.27, 434 01 Želenice
www.zelenice.cz
info@zelenice.cz
(+420) 476 118 628
m9vb2tg
Jan Zálešák, starosta obce
(+420) 603 527 743

jan.zalesak@zelenice.cz

Slovník pojmů
„Program“:

„Program“ poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny
kotlů na pevná paliva dle podmínek 4. výzvy kotlíkových dotací Ústeckého kraje
žadatelům v územní působnosti obce Želenice.

„Obec“:

„Obec Želenice, IČ 00266205, 434 01 Želenice.

„Poskytovatel“:

Obec Želenice, IČ 00266205, 434 01 Želenice.

Kraj:

Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

NFV:

Návratná finanční výpomoc = bezúročná půjčka na předfinancování výměny
starého neekologického kotle na pevná paliva za tepelné čerpadlo, kotel
na biomasu, nebo plynový kotel dle podmínek 4. výzvy „kotlíkových dotací“
Ústeckého kraje.

„Žadatel“:

Fyzická osoba, která v souladu s tímto „Programem“ požádá o NFV.

„Oprávněný žadatel“:

„Žadatel“, který splňuje všechny podmínky stanovené tímto „Programem“.

„Příjemce“:

„Žadatel“, kterému bylo rozhodnutím zastupitelstva „Obce“ schváleno poskytnutí
návratné finanční výpomoci.

„Smlouva“:

„Smlouva“ mezi „Poskytovatelem“ a „Příjemcem“ o poskytnutí návratné finanční
výpomoci
z
„Programu“
poskytování
návratné
finanční
výpomoci
na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva dle podmínek 4. výzvy
kotlíkových dotací Ústeckého kraje.
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ÚČEL, CÍL A PODSTATA PROGRAMU

2.1

Cílem obce Želenice je podpora projektů zlepšujících stav životního prostředí na jejím správním
území.

2.2

Účelem „Programu“ je motivovat vlastníky nemovitostí k výměně starého, nevyhovujícího kotle
na pevná paliva za nový ekologický zdroj a to dle podmínek a v souladu se 4. výzvou kotlíkových
dotací Ústeckého kraje.

2.3

Podstatou „Programu“ je možnost poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci (dále jen NFV)
na předfinancování realizace výměny zdroje vytápění.

2.4

Poskytování NFV se realizuje v souladu s následujícími právními normami:


zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění



zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník o obcích v platném znění



zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole o obcích v platném znění



zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů o obcích v platném znění
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ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PROGRAMU

3.1

„Program“ stanoví postup „„Poskytovatele“ při poskytování NFV „Žadatelům“, určené k
předfinancování výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v souladu se 4. výzvou kotlíkových
dotací Ústeckého kraje.

3.2

NFV bude poskytnuta z rozpočtu obce Želenice, IČ 00266205, 434 01 Želenice (dále jen „Obec“)
s využitím dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR, dle ustanovení zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

3.3

„Žadatelem“ o NFV může být fyzická osoba s trvalým bydlištěm na správním území „Obce“, včetně
osady Liběšice.

3.4

„Smlouva“ o NFV mezi „Příjemcem“ a „Obcí“ podléhá schválení zastupitelstvem „Obce“ dle zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

3.5

Administrátorem „Programu“ je Obec Želenice.
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PŘEDPOKLÁDANÁ ALOKACE PROGRMU

4.1

Celková předpokládaná alokace „Programu“ činí 1.420.000, - Kč.

4.2

Předpokládaná alokace vychází z průzkumu zájmu občanů provedeném „Obcí“ v roce 2019 a je
v souladu s Programem na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech
a se Smlouvou o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky (dále
jen SFŽP ČR) „Obcí“ a SFŽP ČR.

4.3

Finančním zdrojem pro poskytování NFV ze strany „Poskytovatele“ je smlouva uvedená v článku
4.2

4.4

Absolutní souhrnná výše podpory ze strany SFŽP ČR je dána počtem skutečně realizovaných
výměn nevyhovujících kotlů v „Obcí“ a typem nového podporovaného zdroje tepla podle článku 5.1

4.5

Navyšování alokace „Programu“ není možné.
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5.1

VÝŠE NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI

„Obec“ Želenice poskytne „Žadatelům“ NFV až do výše skutečných maximálních uznatelných
nákladů výměny, nejvýše však:


200.000, - Kč v případě pořízení tepelného čerpadla, nebo kotle na biomasu



150.000, - Kč v případě pořízení kotle na plyn

5.2

Výše skutečných maximálních uznatelných nákladů výměny vychází z údajů
uvedených v dodavatelském rozpočtu, který předkládá Žadatel spolu s žádostí o NFV.
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OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL

6.1

„Žadatelem“ o poskytnutí NFV může být pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na správním
území „Obce“, popřípadě fyzická osoba, vlastnící na správním území obce Želenice nemovitost
sloužící k trvalému pobytu.

6.2

„Oprávněným žadatelem“ je fyzická osoba, splňující podmínky „Programu“ a v jeho souladu
o poskytnutí NFV požádá.

6.3

Oprávněný „Žadatel“ musí mimo jiné disponovat platnou smlouvou o poskytnutí dotace v rámci
4. výzvy kotlíkových dotací Ústeckého kraje.
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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI

7.1

Základní podmínku poskytnutí NFV je skutečný zájem „Žadatele“ provést výměnu nevyhovujícího
zdroje vytápění za ekologicky vhodný zdroj a to plně v souladu s podmínkami 4. výzvy kotlíkových
dotací Ústeckého kraje.

7.2

NFV je účelově vázána pouze na předfinancování nákladů na výměnu nevyhovujících,
neekologických kotlů na pevná paliva dle podmínek 4. výzvy kotlíkových dotací Ústeckého kraje.
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SPECIFICKÉ PODMÍNKY
POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI

8.1

NFV je možno poskytnout, pokud v době podání žádosti nemá a do podpisu smlouvy nebude mít
„Žadatel“ vůči „Poskytovateli“ žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti

8.2

Právo vlastníka nakládat s rodinným domem (adresa realizace) není 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.

8.3

Rodinný dům (adresa realizace) nesmí být v době podání žádosti a do podpisu smlouvy nebude
předmětem výkonu rozhodnutí nebo exekuce.

8.4

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“.

8.5

Smluvní zástavní právo z důvodu hypotéky či půjčky pro úpravu bydlení není překážkou pro
poskytnutí NFV.
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VYHLÁŠENÍ VÝZVY

9.1

„Program“ spolu s Výzvou bude zveřejněn na úřední desce Obce Želenice dne 14.4.2020, a to po
dobu 30 dnů před zahájením příjmu žádostí. Žádost o poskytnutí NFV, včetně povinných příloh,
bude k dispozici u administrátora „Program“ na podatelně „Poskytovatele“ a na webových
stránkách „Obce“ a to ve formátu pdf, doc.

9.2

Zahájení příjmu žádostí je stanoveno na den 15.5.2020.

9.3

Lhůta pro podávání žádostí o NFV je stanovena do 30.06.2020, nebo do vyčerpání alokace.

9.4

„Žadatelům“, jejichž žádost o kotlíkovou dotaci v rámci 4. výzvy kotlíkových dotací
Ústeckého kraje, bude zařazena do zásobníku projektů a následně bude dodatečným navýšením
finančních prostředků do „Programu“ Ústeckého kraje schválena, může být termín podávání žádostí
o NFV adekvátně prodloužen.
10 NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI

10.1 Vyplněná žádost o NFV, včetně povinných příloh bude podána v listinné podobě na stanoveném
formuláři v podatelně „Poskytovatele“ a to osobně, nebo prostřednictvím poštovních služeb.
10.2 Adresa Podatelna „Poskytovatele“: Obecní úřad Želenice, Na Návsi čp. 27, 43401 Želenice.
10.3 Formulář žádosti o NFV je k dispozici na podatelně „Poskytovatele“ a v elektronické podobě na
webové stránce „Obce“. Formulář žádosti tvoří Přílohu č. 1 „Programu“.
11 ROZHODOVÁNÍ O NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI
11.1 O poskytnutí NFV rozhodne zastupitelstvo „Obce“ na svých zasedáních nejpozději do 30. 11. 2020
„Žadatel“ bude po schválení NFV zastupitelstvem „Obce“ vyzván k uzavření Smlouvy o poskytnutí
NFV – příloha č. 3 „Programu“. Smlouvu uzavírá „Obec“ a „Žadatel“ nejpozději do 30 dnů od
vyzvání. Další podrobnosti NFV jsou obsahem Smlouvy o poskytnutí NFV.
11.2 Po schválení NFV „Poskytovatelem“ obdrží „Příjemce“ podrobnou informaci o výši poskytnuté NFV
a bude vyzván k podpisu Smlouvy.
11.3 Na poskytnutí NFV není právní nárok.
12 ZPŮSOBY POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI
12.1 O zahájení realizace výměny tepelného zdroje bude „Příjemce“ informovat „Poskytovatele“
(telefonicky, emailem či osobně). Zástupce „Poskytovatele“ následně provede bezodkladně
prohlídku na místě realizace. Následně bude do 5 pracovních dnů od prohlídky Příjemci zaslána
bezhotovostně NFV ve výši a podle podmínek Smlouvy.
12.2 NFV bude poskytnuta převodem z účtu „Poskytovatele“, vedeném u ČSOB a.s. pobočka Most, číslo
účtu 2923917/0300, na účet „Příjemce“, uvedený v žádosti o podporu.
12.3 „Příjemce“ je povinen zrealizovat výměnu kotle nejpozději do 30.10.2021.
12.4 „Žadatelům“, jejichž žádost o kotlíkovou dotaci bude zařazena do zásobníku projektů 4. výzvy
kotlíkových dotací Ústeckého kraje a následně bude dodatečným navýšením finančních prostředků
schválena, bude termín realizace výměny kotle adekvátně prodloužen.
13 SPLATNOST NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI
13.1 Doba splatnosti NFV je nejvýše 10 let.
13.2 První splátka NFV se rovná plné výši kotlíkové úhrady, kterou obdrží „Příjemce“ od Ústeckého kraje
v rámci vyúčtování dotace ve 4. výzvě kotlíkových dotací Ústeckého kraje.
13.3 O datu připsání finančních prostředků od Ústeckého kraje na účet „Příjemce“, je „Příjemce“
povinen bezodkladně informovat „Poskytovatele“ NFV.
13.4 Částku ve výši podle článku 13.2 je „Příjemce“ povinen do 5 pracovních dnů odeslat zpět na účet
„Poskytovatele“, vedený u ČSOB a.s. pobočka Most, číslo účtu 2923917/0300 spolu s
nevyčerpanými prostředky NFV.
13.5 Zbylá část NFV až do její celkové poskytnuté výše, bude „Příjemcem“ hrazena „Poskytovateli“
bezhotovostně v pravidelných měsíčních splátkách. Splátky budou hrazeny vždy k 25. dni v měsíci
až do výše skutečně poskytnuté NFV.
13.6 Výše splátky, činí maximálně 2.000, - Kč/měsíčně.
13.7 NFV lze předčasně kdykoliv splatit bez jakýchkoli sankcí či poplatků.

13.8 V případě, že nebyla při výměně tepelného zdroje vyčerpána celá NFV, vrací
„Příjemce“ „Poskytovateli“ takto nevyčerpanou část NFV do 10 pracovních dnů poté, kdy se o
nedočerpání NFV dozvěděl zpět na účet, ze kterého mu byla NFV poskytnuta.

vazba „Program“ NA PODMÍNKY
4. VÝZVY KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ ÚSTECKÉHO KRAJE - POVINNOSTI „PŘÍJEMCE“ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI
13.9 „Příjemce“ je povinen po ukončení realizace výměny kotle předložit Ústeckému kraji v souladu
s podmínkami 4. výzvy kotlíkových dotací Ústeckého kraje finanční vypořádání, jako nezbytný
předpoklad k proplacení dotace. Toto vyúčtování v kopii listinné podoby poskytne „Poskytovateli“
NFV do 5 ti dnů po jeho odevzdání na Krajský úřad Ústeckého kraje.
13.10 V případě, že „Příjemce“ použije NFV nebo její část na jiný účel než účel sjednaný, nebo poruší
některou z povinností uvedených v tomto „Programu“, nebo „Smlouvě“, dopustí se porušení
rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
13.11 Za porušení rozpočtové kázně uloží „Poskytovatel“ Příjemci povinnost odvodu do rozpočtu
„Poskytovatele“, 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.
13.12 V případě prodlení „Příjemce“ s uhrazením první navýšené splátky podle odstavce 13.2 a to do 14
dnů od proplacení kotlíkové dotace Ústeckým krajem, je „Poskytovatel“ oprávněn odstoupit
od Smlouvy.
13.13 V případě prodlení s uhrazením dvou nebo více dalších splátek vyzve „Poskytovatel“ „Příjemce“
k zaplacení dlužných splátek a stanoví mu k tomu přiměřenou dodatečnou lhůtu. Pokud „Příjemce“
nezaplatí dlužné splátky ani v dodatečné lhůtě, je „Poskytovatel“ oprávněn odstoupit od Smlouvy.
13.14 V takovém případě stane se splatným celý neuhrazený zůstatek návratné finanční výpomoci
a „Příjemce“ je povinen celý neuhrazený zůstatek návratné finanční výpomoci vrátit „Poskytovateli“
do 15 pracovních dní ode dne, kdy splatnost neuhrazeného zůstatku návratné finanční výpomoci
nastala.
13.15 V případě, že je „Příjemce“ dle 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“.
13.16 Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a úhrady penále může z důvodů hodných
zvláštního zřetele povolit zastupitelstvo „Obce“ a to na základě písemné žádosti „Příjemce“. 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.
13.17 V ostatních případech, kdy zjištěná nesrovnalost nebude „Poskytovatel“ podle výše uvedených
pravidel „Programu“ 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.

14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
14.1 Tento „Program“ byl schválen usnesením zastupitelstva obce Želenice č.1/A/10/2020 ze dne
12.2.2020 a nabývá účinnosti třicátým dnem po jeho zveřejnění na úřední desce „Obce“.

Přílohy:
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.

1:
2:
3:
3:

Žádost o návratnou finanční výpomoc
Čestné prohlášení „Žadatele“
Potvrzení o zaměstnání
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

