OBEC KRMELÍN, okres Frýdek-Místek
Obecní úřad Krmelín, ul. Kostelní, 739 24 Krmelín 70

Program obce Krmelín pro poskytování
návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů na pevná
paliva
v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva"
Obec Krmelín tímto zveřejňuje program pro poskytování návratných finančních výpomocí na
předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, který byl schválen Zastupitelstvem Obce Krmelín na . zasedání,
konaném dne 10. října 2019, usnesením č. 21.
I. Úvodní prohlášení
1.1. Obci Krmelín bylo rozhodnutím č. 03571961 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu
životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, Chodov, 148 00 Praha, IČO
00020729 (dále jen „Státní fond životního prostředí ČR“), č.j. SFZP 078581/2019 ze dne 24.
července 2019, schváleno poskytnutí dotace a poskytnutí bezúročné půjčky pro projekt „Podpora
výměny kotlů v obci Krmelín, okr. Frýdek-Místek – C1“ realizovaný v letech 2019 až 2021.
II. Účel a důvody
2.1. Program upravuje poskytování bezúročných návratných finančních výpomocí na realizaci výměny
zdroje tepla v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ za účelem
podpory výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech, úspor energie a dalších
adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Moravskoslezského
kraje. Dále za účelem snižování emisí skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek, zvyšování
energetické účinnosti, dosahování úspor energie na straně spotřebitelů.
2.2. Vyčleněné peněžité prostředky mohou být užity pouze za účelem předfinancování výměny
nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech za moderní zdroje tepla splňující podmínky
117. výzvy Operačního programu Životního prostředí v rámci specifického cíle 2.1
v domácnostech Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje.
2.3. Program stanoví postup při poskytování návratných finančních výpomocí žadatelům k
předfinancování výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní zdroj tepla.
III.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků

3.1. Návratná finanční výpomoc bude poskytnuta z rozpočtu Obce Krmelín (dále jen Obec) dle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v účinném znění, dle zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v účinném znění, a dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v účinném znění, s využitím podpory z
prostředků Státního fondu životního prostředí ČR.
Stránka 1 z 6

OBEC KRMELÍN, okres Frýdek-Místek
Obecní úřad Krmelín, ul. Kostelní, 739 24 Krmelín 70

3.2. Celkový objem vyčleněných peněžitých prostředků na podporu výměny zdroje tepla je
5.900.000 Kč (slovy: pět milionů devět set tisíc korun českých). Tyto peněžité prostředky tvoří
pouze peněžité prostředky poskytnuté na základě žádosti o poskytnutí podpory dle Výzvy č.
1/2019 od Státního fondu životního prostředí ČR. Po vyčerpání tohoto objemu nebude možné
podpořit další žadatele.
IV.

Maximální výše návratné finanční výpomoci v jednotlivém případě

4.1. Návratná finanční výpomoc může být v jednotlivém případě jednotlivému žadateli poskytnuta ve
výši do 150.000 Kč nebo ve výši do 200.000 Kč, v závislosti na typu moderního zdroje tepla, na
úhradu skutečných, účelných, efektivních, oprávněných a nezbytně vynaložených nákladů na
výměnu zdroje tepla.
4.2. Na výměnu za tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu (se samočinnou dodávkou paliva nebo
s ruční dodávkou paliva) může být poskytnuta návratná finanční výpomoc maximálně ve výši
200.000 Kč. Na výměnu za plynový kondenzační kotel může být poskytnuta návratná finanční
výpomoc maximálně ve výši 150.000 Kč.
4.3. Návratná finanční výpomoc může být poskytnuta v celkové výši 100 % předpokládaných výdajů
dle žádosti o dotaci předložené na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, maximálně však ve výši
dle odst. 4.1. tohoto článku.
V. Okruh způsobilých žadatelů
5.1. Způsobilým žadatelem je zletilá svéprávná fyzická osoba, která je vlastníkem nemovité věci
(stavby nebo pozemku, jehož součástí je stavba) v katastrálním území Krmelín, obec Krmelín, ve
které má být vyměněn zdroj tepla, a která přijme závazek použít poskytnutou návratnou finanční
výpomoc podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel a za účelem sjednaným ve smlouvě.
5.2. Způsobilým žadatelem je osoba, která podala žádost o kotlíkovou dotaci v rámci programu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ a tato jí byla předělena Radou
Moravskoslezského kraje.
5.3. Nezpůsobilým žadatelem je osoba, které nebyla schválena žádost o dotaci v rámci programu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“.
5.4. Nezpůsobilým žadatelem je osoba, která má vůči Obci Krmelín neuhrazené závazky, které jsou po
splatnosti, která se nachází podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), v účinném znění, v úpadku nebo došlo v jejím případě k podání
insolvenčního návrhu nebo tento návrh sama podala nebo bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči
které, případně vůči jejímu majetku, je navrhováno nebo vedeno řízení o výkonu soudního či
správního rozhodnutí nebo navrhována či prováděná exekuce. Splnění těchto podmínek žadatel
doloží čestným prohlášením v písemné formě.
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VI. Lhůta pro podání žádosti
6.1. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci žadatel doručí na adresu sídla Obce Krmelín do
31. prosince 2021 11:00 hodin.
VII. Kritéria pro hodnocení žádosti
7.1. Kritériem pro hodnocení žádosti je kompletnost předložené žádosti a způsobilost žadatele dle
čl. V. tohoto programu.
VIII. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
8.1. Žádosti hodnotí a o poskytnutí návratné finanční výpomoci rozhoduje Zastupitelstvo Obce
Krmelín. Zastupitelstvo Obce Krmelín posoudí doručené žádosti na svém prvním zasedání, které
bezprostředně následuje po doručení formálně a věcně správné žádosti. Obec Krmelín dále
posoudí, zda je předpoklad, že je žadatel schopen úvěr řádně splatit, tedy především, zda proti
němu není vedena exekuce, neprobíhá insolvenční řízení apod. V případě, že žadatel bude
posouzen jako osoba neschopná řádně splatit úvěr, Obec Krmelín mu návratnou finanční výpomoc
neposkytne. Po posouzení doručených žádostí Zastupitelstvo Obce Krmelín usnesením rozhodne
o tom, který žadatel splňuje podmínky stanovené tímto programem, smlouvou o poskytnutí
návratné finanční výpomoci a s kým schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční
výpomoci.
8.2. O výsledku zasedání Zastupitelstva Obce Krmelín budou starostkou obce všichni žadatelé
vyrozuměni neprodleně. Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o poskytnutí
návratné finanční výpomoci. Právo na uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci
zaniká, pokud žadatel neuzavře s Obcí Krmelín smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci
do 30 dnů po vyrozumění o výsledku zasedání Zastupitelstva Obce Krmelín.
IX. Podmínky pro poskytnutí návratné finanční výpomoci
9.1. Podmínkou pro poskytnutí návratné finanční výpomoci dle tohoto programu je uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Splnění této podmínky žadatel doloží
smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje nebo písemným potvrzením
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a dále podmínky uvedené v čl. V. tohoto programu.
9.2. Podmínkou pro poskytnutí návratné finanční výpomoci je obdržení peněžitých prostředků
z rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení ČR na poskytnutí návratných finančních výpomocí.
9.3. Podmínkou pro poskytnutí návratné finanční výpomoci je doručení žádosti a její posouzení,
rozhodnutí Zastupitelstva Obce Krmelín o poskytnutí a následné uzavření smlouvy o poskytnutí
návratné finanční výpomoci dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtu, v účinném znění, s Obcí Krmelín.
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9.4. Podmínkou pro poskytnutí návratné finanční výpomoci je zajištění návratné finanční výpomoci:
a) zástavním právem k nemovité věci ve prospěch Obce Krmelín nebo
b) minimálně jedním ručitelem, který se Obci Krmelín v písemné formě zaváže, že uspokojí
Obec Krmelín, jestliže žadatel svůj dluh nesplní.
Obec Krmelín si vyhrazuje právo osobu ručitele nepřijmout v případě, kdy bude posouzen jako
osoba s rizikem splatit návratnou finanční výpomoc v případě, že žadatel neuhradí svůj dluh
(probíhající exekuční řízení, insolvenční řízení apod.).
Náklady související se zřízením zástavního práva (smlouva, návrh na vklad apod.) a s ručitelským
prohlášením nese žadatel.
9.5. Peněžité prostředky budou uvolněny po podpisu smlouvy o poskytnutí návratné finanční
výpomoci a po předložení písemného potvrzení dodavatele výměny nevyhovujícího kotle (např.
smlouvou o dílo, akceptovanou objednávkou, daňovým dokladem apod.) Peněžité prostředky
budou zaslány bezhotovostně na účet žadatele uvedený v žádosti do 10 pracovních dnů od
předložení písemného potvrzení dodavatele.
9.6. Po skončení realizace výměny zdroje tepla je žadatel povinen předložit Obci Krmelín finanční
vyúčtování dle podmínek programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“,
které zároveň předložil Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.
9.7. Po poskytnutí kotlíkové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje je žadatel povinen informovat
Obec Krmelín o přijetí této dotace a odeslat přijatou dotaci v plné výši na účet Obce Krmelín, který
bude uveden ve smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci jako první splátku. První
splátka se tedy rovná plné výši kotlíkové dotace a v případě, že nebyla při pořízení nového zdroje
tepla vyčerpána celá poskytnutá návratná finanční výpomoc, je součástí této první splátky i
nevyčerpaná část návratné finanční výpomoci. První splátka bude Obci Krmelín zaplacena do 14
dnů od přijetí kotlíkové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na účet žadatele. Každá další
splátka činí minimálně 1.000 Kč, maximálně 2.000 Kč a je splatná měsíčně, vždy k 28. dni
kalendářního měsíce. Výše poslední splátky bude činit rozdíl mezi poskytnutou výši návratné
finanční výpomoci a součtem uhrazených splátek. Doba splácení návratné finanční výpomoci je
maximálně 10 let. Žadatel je oprávněn kdykoli návratnou finanční výpomoc splatit jednorázově
bez jakýchkoli sankcí a poplatků.
9.8. V případě, že žadatel použije poskytnutou návratnou finanční výpomoc nebo její část v rozporu
s účelem a podmínkami tohoto programu, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, v účinném znění.
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X.

Žádost

10.1. Žádost musí obsahovat zejména:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

jméno a příjmení žadatele,
místo trvalého pobytu žadatele;
datum narození žadatele;
přesné označení předmětné nemovité věci:
i. adresa, číslo popisné (je-li vydáno), číslo parcely, číslo listu vlastnictví;
ii. výpis z katastru nemovitostí prokazující vlastnické právo ke stavbě nebo pozemku, jehož
součástí je stavba;
přesnou specifikaci zamýšlené výměny zdroje tepla;
předběžnou cenu výměny zdroje tepla, při svépomoci odhad nákladů, které při realizaci budou
doloženy řádnými daňovými doklady;
předpokládaná lhůta dokončení výměny zdroje tepla;
požadovaná výše návratné finanční výpomoci;
navrhovanou formu zajištění dle čl. IX. odst. 9.4. tohoto programu buď ručitelem nebo zřízením
zástavního práva k nemovité věci. V případě zajištění zástavním právem se zástava zřídí ve výši
130 % poskytnuté návratné finanční výpomoci.

10.2. Žadatel k žádosti připojí přílohy uvedené v tomto programu, zejména smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje nebo písemné potvrzení Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, čestné prohlášení, list vlastnictví prokazující vlastnické právo ke stavbě
nebo pozemku, jehož součástí je stavba (ne starší než 3 měsíce).
10.3. Obce Krmelín pro snazší zpracování žádostí o poskytnutí návratné finanční výpomoci vydává
závazný formulář, který je přílohou č. 1 tohoto programu.
10.4. Žadatel doručí žádost nejpozději v poslední den lhůty do 11:00 hodin dle čl. VI. odst. 6.1. tohoto
programu na adresu: Obec Krmelín, Kostelní 70, 739 24 Krmelín.
10.5. V případě, že Zastupitelstvo Obce Krmelín zjistí, že je žádost formálně či věcně nesprávná, vrátí žadateli
tuto žádost k přepracování a doplnění. Dnem doručení žádosti se považuje den, kdy byla doručena
formálně a věcně správná žádost.

XI.

Ustanovení doplňková, závěrečná a přechodná

11.1. Žadatel je povinen zrealizovat výměnu kotle nejpozději do 30. 9. 2021. Žadatelům, jejichž žádost
o kotlíkovou dotaci bude zařazena do zásobníku 3. výzvy kotlíkových dotací Moravskoslezského
kraje a následně bude dodatečným navýšením finančních prostředků schválena, bude termín
realizace výměny zdroje tepla adekvátně prodloužen.
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11.2. Na poskytnutí návratné finanční výpomoci podle tohoto programu není právní nárok.
11.3. Tento program nabývá účinnosti okamžikem jeho schválení.

Ing. Yveta Kovalčíková
starostka obce

Petr Mácha
místostarosta obce

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
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