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OBEC KRMELÍN, okre§ F'rýdek-Místek
Obecní úřad Krmelín, ul. Kostelní, 739 24 Krmelín 70
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Program obce Krmelín pro poskytování
návratných finančníchvýpomocí na předfinancování výměny kotlů na pevná
paliva
v rámci programu ,rKotlíkovédotace v Moravskoslezském kraji - 3.ýzva"
Obec Krmelín tímto zveřejňuje program pro poskytování náwatných finančníchvýpomocí na
předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci progíamu ,,Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraj i - 3. výzvď' , kteý byl schválen Zastupitelstvem Obce Krmelín na7 . zaseďání,
konaném dne 10. řijna20I9, usnesením č. 11.

I.

Úvodní prohlášení

Obci Krmelín bylo roáodnutím č. 03571961 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu
životníhoprostředí Českérepubliky, se sídlem Kaplanova I93III, Chodov, 148 00 Praha, IČO
00020]29 (dále jen ,,Státní fond životníhoprostředí ČR"), čj. SFZP 07858Il20I9 ze dne 24.
července 2079, schváleno poskytnutí dotace a poskytnutí bezúroěnépůjčkypro projekt,,Podpora
qýměny kotlů v obci Krmelín, okr. Fýdek-Místek - CI'o realizovaný v letech 20119 až2O2L

II. Účet a důvody
2,I.

Program upravuje poskytování bezúročných návratn;ých ťrnančníchvýpomocinarealizaci ýměny
z&oje tepla v rámci programu ,,Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva" zaúěelem
podpory výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech, úspor energie a dalších
adaptaěních ěi mitigaěních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Moravskoslezského
kraje. DáIe zaúčelemsnižování emisí skleníkov,ých plynů a dalších zrečišťujících
látek, zvyšování
energetické účinnosti,dosahování úspor energie na straně spotřebitelů.

2.2.

Vyčleněnépenéžitéprostředky mohou být uZity pouze za úěelem předfinancování ýměny
nevyhor,,ujícíchkotlů na pevnápalivav domácnostechzamoderní zdroje tepla splňujícípodmínky
II7. Ýnry Operačníhoprogramu Životního prostředí v rámci specifického cíle 2.1
v domácnostech Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje.

2.3.

Program stanoví postup

poskytování náwatných finančníchýpomocí žadatelům k
předfinancování výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva zamodemí zdroj tepla.

ilI.
3.1.

při

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků

Návratná finanění výpomoc bude poslqrtnuta z rozpočtu Obce Krmelín (dále jen Obec) dle ziákona
ě. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,v účinnémznéní,dle zákona č.
12812000 Sb., o obcích (obecní ňízení),v účinnémznéni, a dle zákonaě.32012001 Sb., o finanění

kontrole ve veřejné správě a o změně některlfch zékon:ů,v účinnémznéni, s využitímpodpory z
prostředků Státního fondu životníhoprostředí ČR.
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3.2. Celkový objem vyčleněných peněžiých prostředků na podporu výměny zdroje tepla je
5.900.000 Kč (sloly: pět milionů devět set tisíc korun česlých). Tyto peněžitéprostředky tvoří
pouze peněžitéprostředky poskytnuté na záHadé žádosti o poslqrtnutí podpory dle Výzvy č.
Il20t9 od Státního fondu životníhoprostředí ČR.Po vyčerpání tohoto objemu nebude možné
podpořit dalšížadatele.

IV.

Maximální výše návratné íinančníýpomoci v jednotlivém případě

4.1. Návratná finančníýpomoc mtže být v jednotlivém případě jednotlivémužadateliposkytnuta ve
l}ši do 150.000 Kč nebo ve výši do 200.000 Kč, v závislosti na typu moderního zdroje tepla, na
úhradu skuteěných, účelných,efektivních, oprávněných a nezbytně rynaložených nákladů na

ýměnu

zdroje tepla.

Na výměnu za tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu (se samočinnou dodávkou paliva nebo
s ručnídodávkou paliva) můžebýt poskytnuta návratná finančníýpomoc maximálně ve ýši
200.000 Kč. Na výměnu za plynoý kondenzačníkotel můžebýt poskytnuta návrattá finanční
výpomoc maximálně ve ýši 150.000 Kč.

4.3. Návratná finanění ýpomoc

můžebýt poskytnuta v celkové úši100 % předpokládaných výdajů
dle ádosti 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 ýzická osoba,

která

je vlastníkem nemovité věci

(stavby nebo pozemku, jehož součástí je stavba) v katastrálním územíKrmelín, obec Krmelín, ve
které má být vyměněn zdroj tepla, akterá přijme závazek použítposkytnutou návratnou finanční
r,"ýpomoc podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel a za účelemsjednaným ve smlouvě.

5.2. Způsobilým žadatelemje osoba, která podala žádost o kotlíkovou dotaci vrámci programu
,,Kotlíkovédotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzvď' a tato jí byla předělena Radou
Moravskoslezského kraj

e.

5.3.

Nezpůsobilým žadatelem je osoba, které nebyla schválena žádost o dotaci v rámci programu
,,Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3.ýzvď'.

5.4.

Nezpůsobilýmžadatelem je osoba, která má vuči Obci Krmelín neuhrazené závazky, které jsou po
splatnosti, která se nachiaí podle zékona č, 18212006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenčníziů<on), v účinnémznéni, v úpadku nebo došlo v jejím případě k podání
insolvenčníhonávrhu nebo tento návrh sama podala nebo bylo lydáno rozhodnutí o úpadku, vůči
které, případně vůčijejímu majetku, je navrhováno nebo vedeno řizení o výkonu soudního či
správního roáodnutí nebo navrhována či prováděná exekuce. Splnění těchto podmínek žadatel
doložíčestným prohlášením v písemnéformě.
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6.1.

YI. Lhůta pro podání žádosti
Žádosto poskytnutínávratné finančnívýpomoci žadateldoruěína adresu sídla Obce Krmelín
do 30. listopadu 202l do 11:00 hodin.

7.I.

VII. Kritéria pro hodnocení žádosti
pro
Kritériem
hodnocení žádosti je kompletnost předložené žádosti a způsobilost žadatele dle
č1, V. tohoto programu.
VIII. Lhůta pro rozhodnutí

o

žádosti

8.1.

Žáďosti hodnotí a o poskytnutí návratné finančnívýpomoci rozhoduje Zastupitelstvo Obce
Krmelín. Zastupitelstvo Obce Krmelín posoudí doručenéžádosti na svém prvním zasedání, které
bezprostředně následuje po doruěení formálně a věcně správné žádosti. Obec Krmelín dále
posoudí, zda je předpoklad, že je žaďatel schopen úvěr řádně splatit, tedy především, zda proti
němu není vedena exekuce, neprobíhá insolvenční řizení apod. V případě, že žadatel bude
posouzen jako osoba neschopná řádně splatit úvěr, Obec Krmelín mu návratnou finančníýpomoc
neposkytne. Po posouzení doručených žádostí Zastupitelstvo Obce Krmelín usnesením roáodne
o tom, lďeý žadatel splňuje podmínky stanovené tímto programem, smlouvou o poskytnutí
návtatné finančnívýpomoci a s §im schvaluje lzavřeni smlouly o poskytnutí návratné finanční
qýpomoci.

8.2.

O výsledku zaseďiní Zastupitelstva Obce Krmelín budou

starostkou obce všichni žaďatelé
vyrozuměni neprodleně. Vybraní žadatelébudou vyzvéni k uzaťení smlouvy o poskytnutí
návratné finančnívýpomoci. Právo nauzavřeni smlouvy o poslqrtnutínávratné finančníýpomoci
zaniká,pokud žadatel neuzavře s Obcí Krmelín smlouvu o poskytnutínávratné finančníqýpomoci
do 30 dnů po lyrozumění o výsledku zasedári Zastupitelstva Obce Krmelín.

IX.
9.I.

9.2.

9.3.

Podmínky pro poskytnutí návratné finančnívýpomoci

Podmínkou pro posky.tnutí náwatné finančníýpomoci dle tohoto programu je uzaťení smlouvy
o poslqrtnutí dotace zrozpočtu Moravskoslezského kraje. Splnění této podmínkqt žadatel doloží
smlouvou o poskytnutí dotace zrczpoětu Moravskoslezského kraje nebo písemným potvrzením
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, adále podmínky uvedené v ě1. V. tohoto programu.

Podmínkou pro poskytrrutí návratné finančnívýpomoci je obdrženi penéžíýchprostředků
zrozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení ČRna poskytnutí návratných finančníchvýpomocí.
Podmínkou pro poslqrtnutí návratné finančníýpomoci je doručenížádosti a jeji posouzení,
rozhodnutí Zastupitelstva Obce Krmelín o poskytnutí a následné uzavíeru smlouvy o poskytnutí
návratné finančnívýpomoci dle zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtu, v účinnémzněni, s Obcí Krmelín.
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9.4. Podmínkou pro poslqrtnutí náwatné finanění výpomoci je

a)
b)

zajištění náwatné finančníqýpomoci:

zástavním právem k nemovité věci ve prospěch Obce Krmelín nebo
minimálně jedním ručitelem, kteqý se Obci Krmelín v písemnéformě zaváže, že uspokojí
Obec Krmelín, jestliže žadatel svuj dluh nesplní.

Obec Krmelín si vyhrazuje právo osobu ručitele nepřijmout v případě, kdy bude posouzen jako
osoba s rizikem splatit návratnou finančníqfpomoc v případě, že žadatel neuhradí svůj dluh
(probíhaj ícíexekučnířízení,insolvenčnířízeni apod.).

Náklady související se ňízenimzástavního práva(smlouva, návrh na vklad apod.) a s ručitelským
prohlášením nese žadatel.

9.5. Peněžitéprostředky budou uvolněny po podpisu smlouvy o poskytnutí náwatné finanění
výpomoci a po předložení písemného potwzení dodavatele výměny nevyhovujícího kotle (např.
smlouvou o dílo, akceptovanou objednávkou, daňovým dokladem apod.) Peněžité prostředky
budou zaslány beáotovostně na účetžadatele uvedený v žádosti do 10 pracovních dnů od
předloženípísemného potvrzení dodavatele.

je žadatel povinen předložit Obci Krmelín ťrnanční
vyúčtovánídle podmínek programu ,,Kotlíkovédotace v Moravskoslezském kraji - 3. ýzxa",

9.6. Po skoněení rcalizace ýměny zdroje

tepla

Iďeré zélroveň předložil Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

9.7,

Po poskytnutí kotlíkové dotace zrozpoétttMoravskoslezského kraje je žadatelpovinen informovat
Obec Krmelín o přijetí této dotace a odeslat přijatou dotaci v plné qfši na účetObce Krmelín, kteý

bude uveden ve smlouvě o poskytnuti návratné íinančníqýpomoci jako první splátku. První
splátka se tedy rovná plné ýši kotlíkovédotace a v případě, že nebylapři pořízení nového zdroje
tepla r,yčerpé.r;ra celá poskytnutá návratná finančnívýpomoc, je součástítéto první splátky i
nelyčerpaná část návtatné íinančnívýpomoci. První splátka bude Obci Krmelín zaplacena do 14
dnů od přijetí kotlíkové dotace z rozpoétu Moravskoslezského kraje na iňet žadatele. Každá další
splátka ěiní minimálně 1,000 Kč, maximálně 2.000 Kč a je splatná měsíčně, vždy k28. dni
kalendařního měsíce. Výše poslední splátky bude činit rczdíl mezi poskytnutou ýši návratné
finanění ýpomoci a součtem uhrazených splátek. Doba splácení návratné finančnívýpomoci je
maximálně 10 let. Žadatelje oprávněn kdykoli náwatnou finančnívýpomoc splatit jednorázově
bez ja§ichkoli sankcí a poplatků.
9,8.

V případě, že žadatel použije poskytnutou návratnou finanění qýpomoc nebo její ěást v rozporu
podmínkami tohoto programu, dopustí se porušenírozpočtové kazné ve smyslu zákona
č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtu, v účinnémzrění.
s účelema
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x.

fi.l.

Zádost

Žadost musí obsahovat zejména:

a) jméno a příjmení žadatele,

b)

c)
d)

e)

D

g)
h)

i)

místo trvalého pobytu žadatele;
datum narození žadateIe;
přesné označeni předmětné nemovité věci:
i. adresa, číslopopisné fie-li vydáno), čísloparcely, ěíslo listu vlastnictví;
ii. vYpis z katastru nemovitostí prokazující vlastnické právo ke stavbě nebo pozemku, jehož
součástíje stavba;
přesnou specifikaci zamýšlené výměny zdtoje tepla;
předběžnou cenu výměny zdroje tepla, při svépomoci odhad nákladů, které při realizaci budou

doloženy řádnými daňoými doklady;
předpokládaná lhůta dokončení výměny zdroje tepla;
požadovaná ýše náwatné finanění ýpomoci;
navrhovanou formu zajištění dle ě1. IX. odst. 9.4. tohoto programu buď ruěitelem nebo ňízením
zástavního práva knemovité věci. V případě zajištění zástavním právem se zástava zřídíve ýši
I30 % poskytnuté návralné finančnívýpomoci.

I0.2. Žadatel k žádosti připojí přílohy uvedené v tomto programu, zejménasmloulu

poskytnutí dotace
ztozpoétu Moravskoslezského kraje nebo písemnépofrrzetú Krajského uřadu
Moravskoslezského kraje, ěestné prohlášení, list vlastnictví prokazující vlastnické právo ke stavbě
nebo pozemku, jehož součástí je stavba (ne starší než 3 měsíce).
o

10.3. Obce Krmelín pro snazšízpracování žádostío poskytnutí návratné finanění výpomoci l,rydává
závantý formuliář, který je přílohou č. 1 tohoto programu.

I0.4. Žadatel doručížádost nejpozději v poslední den lhůty do 1 1:00 hodin dle čl. VI. odst. 6.1. tohoto
programu na adresu: Obec Krmelín, Kostelní 70,739 24 Krmelín.
1

0.5. V případě, že Zasnryitelstvo Obce Krmelín zj istí, že je žáďost formálně či věcně nesprávná, vrátí žadateli
tuto žádost k přepracování a doplnění. Dnem doručenížádosti se považuje den, kdy byla doruěena
formálně a věcně správná žádost.

xI.

Ustanovení doplňkov á, záv ěr ečná a přechodná

II.I. Žadateljepovinenzrealizovatvýměnukotlenejpozdějido

15.12.202t.Žadateltm,jejichĚžádosí

o kotlíkovou dotaci bude zařazena do zásobníku 3. výzvy kotlíkov,ých dotací Moravskoslezského

kraje a následně bude dodatečným navýšenímfinančníchprostředků schválena, bude termín
realizace qýměny zdroje tepla adekvátně prodloužen.
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11.2. Na poskytnutí návratné finančníqýpomoci podle tohoto programu není právní narok.

11.3. Tento program nabývá účinnostiokamžikem jeho schválení.
11.4. Prodloužení termínu lhůty pro podaní žádosti do 30. 11.2021, bylo schváleno na 14. zasedáni
Zastupitelstva obce Krmelín dne 3. prosince 2020 usnesením č, 9

L-^/

Ing. Yveta Kovaldíková
starostka obce

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
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