Program Obce Bukovec
pro poskytování návratných finančních výpomocí
na předfinancování a refinancování výměny kotlů na pevná paliva
v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“
nebo dotace na realizaci plynovodní přípojky
Článek I.
Účel a důvody programu
1) Program upravuje poskytování 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 a mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu
v obci Bukovec.
2) Vyhlašovatelem programu je Obec Bukovec, identifikační číslo 00535940, Bukovec
270, 739 85 Bukovec.
3) Návratná finanční výpomoc (dále jen „NVF“) bude poskytnuta z rozpočtu obce Bukovec
(dále jen „Obec“) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, s využitím dotace z prostředků státního fondu životního prostředí.
4) Celková alokace tohoto programu je limitována objemem finančních prostředků, o
které bylo požádáno v rámci žádosti o poskytnutí podpory dle Výzvy č. 1/2019 Státního
fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR). Předpokládaný celkový objem peněžních
prostředků vyčleněných na podporu výše uvedeného účelu či ní max. 5 750 000 Kč,
včetně rezervy.
5) Dotace je určena na úhradu nákladů spojených s realizací plynovodní přípojky
z hlavního řadu plynovodu na hranici pozemku, na kterém se nachází rodinný dům, pro
který se přípojka realizuje. Dotace v jednotlivém případě činí 100 % doložených výdajů
žadatele.
Článek II
Vymezení okruhu příjemců
1) Způsobilým žadatelem o NFV je:
a) fyzická osoba, která je vlastníkem/spoluvlastníkem rodinného domu nacházejícím se
na území obce Bukovec, v němž je realizován Předmět podpory (prováděna výměna
nevyhovujícího kotle). Rodinným domem se pro účely Programu rozumí stavba pro
bydlení, ve které dle §2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, ve znění pozdějších předpisů, více než polovina podlahové plochy odpovídá

požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, má nejvýše dvě
nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Ostatní stavby určené např. pro
rodinnou rekreaci nebo krátkodobé ubytování (hotel, penzion apod.) se pro účely
tohoto Programu za rodinný dům nepovažují, a to ani v případě, že zde má konečný
uživatel (fyzická osoba) trvalé bydliště.
2) NFV nebo dotace nelze poskytnou žadateli:
a) který nemá uzavřenou Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva, o jehož
vyhlášení rozhodla rada kraje svým usnesením č. 60/5388 ze dne 9. 4.2019,
b) který má vůči obci neuhrazené závazky po splatnosti,
c) který se nachází podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, v úpadku nebo došlo v jejím případě
k podání insolvenčního návrhu nebo tento návrh sám podal nebo bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku,
d) vůči kterému, popřípadě vůči jehož majetku, je navrhováno nebo vedeno řízení o výkonu
soudního čí správního rozhodnutí ne navrhovaná či prováděna exekuce.

Článek III
Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí NFV a kritéria pro hodnocení žádostí o poskytnutí
NVF
1) Žádost o NVF lze podávat průběžně od 1.11.2020 do 31.7.2021 nebo do vyčerpání
finančních prostředků.
2) Žádosti budou vyhodnocovány z hlediska věcné správnosti a úplnosti po jejich přijetí.
V případě potřeby bude žadatel vyzván obecním úřadem k doplnění nebo upřesnění žádosti.
Pokud tak žadatel neučiní do 30 dnů od doručení výzvy, bude žádost odložena a vyřazena
z dalšího posuzování.
3) Žádosti budou vyhodnocovány průběžně v termínech Zastupitelstva obce Bukovec.

Článek IV
Předkládání žádosti o návratnou finanční výpomoc
Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:


Žádost o návratnou finanční výpomoc na vzorovém formuláři (Příloha č. 1
Programu),



Kopie Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK nebo písemné potvrzení KÚ
MSK o schválení žádosti,



Čestné prohlášení, ve kterém žadatel potvrdí splnění podmínek dle čl. II odst. 2
písm. c) a d) – je součástí žádosti o NFV (Příloha č. 4 Programu),



Potvrzení o souhlasu s inkasem z účtu žadatelem s neomezeným počtem inkas
do výše požadované Výpomoci ve prospěch účtu obce Bukovec, číslo účtu:
1668857359/0800 vedený u České spořitelny, a.s. (Příloha č. 2 Programu)



Písemný souhlas druhého z manželů s uzavřením Smlouvy o poskytnutí návratné
finanční výpomoci nebo Smlouvy o poskytnutí dotace – originál (Příloha č. 3
Programu)



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 MSK a následně bude dodatečným navýšením finančních
prostředků schválena, bude termín realizace výměny kotle adekvátně
prodloužen, nejdéle však do 15.11.2021.

Žadatel předkládá žádost se všemi přílohami na adresu: Obecní úřad Bukovec, Bukovec 270,
739 85.
Článek V
Předkládání žádosti o dotaci na realizaci plynovodní přípojky
Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:


Žádost o dotaci na vzorovém formuláři (Příloha č. 1 Programu),



Originál faktury za provedené práce (napojení na stávající STL plynovod,
geodetické zamření plynovodní přípojky, revize, tlaková zkouška, protlak(podtlak)
pod komunikací, montáž a doprava materiálu)



Čestné prohlášení (dle Přílohy č. 4 Programu)



Písemný souhlas druhého z manželů s uzavřením Smlouvy o poskytnutí
návratné finanční výpomoci nebo Smlouvy o poskytnutí dotace – originál
(Příloha č. 3 Programu)



Geodetické zaměření plynovodní přípojky



Revize, tlaková zkouška



Fotodokumentace

Žadatel předkládá žádost se všemi přílohami na adresu: Obecní úřad Bukovec,
Bukovec 270, 739 85.

Článek VI
Výše, způsob vyplacení a splácení NFV
1) Finanční prostředky poskytnuté žadateli formou NFV jsou účelově vázány na
předfinancování, popř. refinancování výměny nevyhovujícího kotle na nový

podporovaný zdroj. V případě refinancování výměny budou za způsobilé výdaje
považovány výdaje vzniklé nejdříve 6.2.2019.
2) NVF bude poskytnuta v celkové výši 100 % předpokládaných uznatelných výdajů dle
žádosti o dotaci předložené na KÚ MSK, maximálně však na jednoho žadatele 200 000
Kč u pořízení tepelného čerpadla a kotle na biomasu a 150 000 Kč u pořízení plynového
kondenzačního kotle.
3) Peněžní prostředky budou uvolněny po podpisu Smlouvy o NFV a po předložení
písemného potvrzení dodavatele výměny nevyhovujícího kotle např. smlouvu o dílo,
akceptovanou objednávkou, případně zálohovou fakturou. Peněžní prostředky budou
žadateli zaslány bezhotovostně na účet uvedených v žádosti do 10 ti pracovních dnů
od předložení tohoto písemného potvrzení.
4) Po ukončení realizace výměny kotle je žadatel povinen předložit Obci finanční
vypořádání dle podmínek 3. výzvy kotlíkových dotací, které předložil zároveň KÚ MSK.
5) Po proplacení kotlíkové dotace je žadatel povinen informovat Obecní úřad Bukovec o
přijetí dotace od KÚ MSK. Obec na základě povoleného inkasa stáhne přijatou dotaci
v plné výši na účet obce společně s nevyčerpanými prostředky NFV jako první splátku.
První splátka se tedy rovná plné výši kotlíkové dotace a v případě, že nebyla při pořízení
kotle vyčerpána celá NFV, je součástí této splátky i nevyčerpaná část NFV. První splátka
bude Obci uhrazena do 14 ti dnů od proplacení kotlíkové dotace MSK na účet žadatele.
6) Další splátky budou hrazeny v měsíčně. Výše dalších splátek činí maximálně 2 000
Kč/měsíčně. Avšak bude zaokrouhlena na celé stokoruny. Přesná výše splátek bude
stanovena ve Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci.
7) Doba splácení je maximálně 10 let.
8) Splátky budou hrazeny nejpozději k 25. dni v měsíci
9) NVF je po celou dobu splácení bezúročná (RPSN 0 %)
10) Žadatel může kdykoliv NFV jednorázově splatit bez jakýchkoliv sankcí či poplatků.
Žadatel musí však předem informovat Obecní úřad Bukovec o takto provedené splátce
NFV.
11) Na poskytnutí NFV není právní nárok.
12) NFV se poskytuje bez ručení a bez zajištění zástavním právem.

Článek VII
Výše a způsob vyplacení dotace
1) Dotace bude poskytnutí v celkové výši 100 % uznatelných výdajů dle žádosti o dotaci.
2) Peněžní prostředky budou uvolněny po podpisu Smlouvy o dotaci z rozpočtu obce a po
předložení všech povinných příloh a y budou žadateli zaslány bezhotovostně na účet
uvedených v žádosti do 30 dnů.

Článek VIII
Sankce
1) V případě, že žadatel použije dotaci, NFV nebo její část v rozporu s účelem a
podmínkami tohoto Programu, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu
zákona č. 250/500 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
Článek VII
Závěrečná ustanovení
Tento program byl schválen Zastupitelstvem obce Bukovec, usnesení: 19.643.
Tímto se zastavuje a nahrazuje Program obce schválený usnesením č. 10.314.

Monika Czepczorová
Starostka obce

Přílohy:
Příloha č. 1 Žádost o návratnou finanční výpomoc nebo dotaci
Příloha č. 2 Potvrzení souhlasu s inkasem z účtu žadatele
Příloha č. 3 Písemný souhlas druhého z manželů s uzavřením Smlouvy o poskytnutí FNV nebo
dotace
Příloha č. 4 Čestné prohlášení
Příloha č. 5 Vyúčtování návratné finanční výpomoci nebo dotace

Příloha č. 1 Programu Obce Bukovec pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí

Žádost o poskytnutí dotace/návratné finanční výpomoci v rámci
Programu Obce Bukovec pro poskytování dotací nebo návratných finančních
výpomocí“
1) Identifikace žadatele
Jméno a příjmení: ….………………………………………………………………………………………………….………
Rodné číslo: …………………………… Číslo bankovního účtu:…………………………………….
Adresa bydliště:
Obec: …………………………… Číslo popisné: …………………. PSČ: ………………..……….
Kontakt tel.:………………………....… E-mail: …………………………………..…………………
2) Požadovaná částka návratné finanční výpomoci /dotace
…………………………………………………………………………………..…………………………
3) Účel, na který chce žadatel návratnou finanční výpomoc /dotaci použít:
……………………………………………………………………………………………………………..
Typ nového zdroje tepla: ………………………………………………………………………………………
Identifikace rodinného domu/bytové jednotky, kde bude realizována výměna kotle /
plynovodní přípojka:
Obec: …………………………… Číslo popisné: …………………. ………………. PSČ: ………………..……….
Počet bytových jednotek: ……………… Číslo listu vlastnictví nemovitosti: …………..……..…..
Číslo parcely zastavěné nemovitosti: ….……… Katastrální území: …………...………..….……..

Účelem návratné finanční výpomoci je zajistit předfinancování způsobilých výdajů
specifikovaných ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci

dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, uzavřené mezi
žadatelem a Moravskoslezským krajem (dále jen „Smlouva o poskytnutí dotace“), která je
přílohou této žádosti, a tedy snížit emise skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek do
ovzduší z lokálního vytápění domácností a dosáhnout úspor energie v místě spotřeby
prostřednictvím náhrady nevyhovujících kotle na pevná paliva v rodinném domě za moderní
zdroj tepla splňující podmínky 117. výzvy Operačního programu Životní prostředí v rámci
specifického cíle 2.1.
Účelem dotace je úhrada nákladů spojených s realizací plynovodní přípojky z hlavního
plynovodu na hranici pozemku, na kterém se nachází rodinný dům, pro který se přípojka
realizuje. Dotace v jednotlivém případě činí 100% doložených výdajů žadatele.
4) Odůvodnění žádosti:
……………………………………………………………………………………………………….….
Nevyhovující zdroj tepla se významnou měrou podílí na emisích znečišťujících látek a na
překračování imisních limitů.

5) Doba, v níž má být dosaženo účelu, tj. zrealizována výměna kotle / plynovodní přípojka
(nejpozději do 30. 9. 2021):

Uveďte předpokládaný termín výměny kotle: …………………………………..
Uveďte termín realizace přípojky: ………………………………….
6) Lhůta pro navrácení poskytnutých prostředků, výše jednotlivých splátek:
a) v případě neposkytnutí žádné dotace Moravskoslezským krajem dle Smlouvy o poskytnutí
dotace, bude celá poskytnutá částka návratné finanční výpomoci vrácena do 10 dnů od
doručení sdělení Moravskoslezského kraje, kde bude žadateli sděleno, že mu nebude dotace
dle Smlouvy o poskytnutí dotace vyplacena.
b) v případě poskytnutí dotace Moravskoslezským krajem dle Smlouvy o poskytnutí dotace:
- bude částka ve výši dotace vyplacené Moravskoslezským krajem (tzv. první splátka), nejvýše
však do výše poskytnuté výpomoci, stržena inkasem z účtu žadatele. V případě, že nebude
možné strhnout z účtu žadatele tuto částku inkasem do 15 pracovních dnů od zaslání dotace
na účet žadatele Moravskoslezským krajem, vrátí žadatel tuto částku poskytovateli do 20
pracovních dnů od připsání dotace na jeho účet.

- zbývající část výpomoci bude žadatel splácet v pravidelných měsíčních splátkách ve výši
2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) bezprostředně navazujících na první splátku
výpomoci, a to vždy nejpozději k poslednímu dni daného kalendářního měsíce.
Výpomoc lze vrátit kdykoliv předčasně a bez sankce.

Žadatel svým podpisem stvrzuje správnost uvedených údajů.

Datum: ……………………….…

Podpis žadatele: ……………………………………………

Povinné přílohy žádosti:
1. Kopie Žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva, včetně Souhlasu s realizací dílčího projektu
realizovaného v rámci tohoto dotačního programu- byl-li tento souhlas vyžadován
2. Kopie Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci
dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva
3. Potvrzení o souhlasu s inkasem
4. Čestné prohlášení
Další přílohy žádosti, které je třeba předložit společně s žádostí, pokud jsou
relevantní:
1. Souhlas druhého z manželů s uzavřením Smlouvy o poskytnutí návratné výpomoci
z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, - kopie nebo originál
2. Originál plné moci (s notářsky nebo úředně ověřeným podpisem) pro osobu
pověřenou k podpisu žádosti o dotaci – dokládá se pouze v případě zmocnění jiné
osoby k podpisu žádosti

Příloha č. 2 Programu Obce Bukovec pro poskytování dotací nebo návratných finančních
výpomocí

POTVRZENÍ O SOUHLASU S INKASEM
Žadatel:

Jméno a příjmení: ……………………………………………………… Rodné číslo: ……………..………..……………
Adresa bydliště:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Číslo účtu žadatele:
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Potvrzujeme, že výše uvedený žadatel udělil souhlas s inkasem z účtu žadatele s neomezeným
počtem inkas do výše ………………………….……………….. Kč ve prospěch účtu číslo:
1668857359/0800 vedeného u České spořitelny, a. s. Obce Bukovec.

……………………………………

……………………………………………………

datum

razítko + podpis zástupce banky

Příloha č. 3 Programu Obce Bukovec pro poskytování dotací nebo návratných finančních
výpomocí

Souhlas k uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci v rámci
Programu Obce Bukovec pro poskytování dotací nebo návratných finančních
výpomocí (dále jen „Program“)

Já, manžel/-ka : ……………………………………………………………………………………………………………………
(doplnit jméno příjmení, r.č., bydliště žadatele) souhlasím s uzavřením smlouvy o poskytnutí
návratné finanční výpomoci v rámci Programu dle podmínek Programu.

V………………….…, dne…………………..

………………………………………………………………
(doplnit jméno a příjmení), podpis

Příloha č. 4 Programu Obce Bukovec pro poskytování dotací nebo návratných finančních
výpomocí

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Žadatel:
Jméno a příjmení: …………………………………………..……………… Rodné číslo: ……………..…………………
Adresa bydliště:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Prohlašuji, že ke dni podpisu tohoto prohlášení:


mám vypořádány závazky vůči obci Bukovec



vyplněním a podpisem Žádosti a Čestného prohlášení beru na vědomí, že Obec
Bukovec, Bukovec 270, 739 85 Bukovec, IČ: 00535940 coby správce osobních údajů,
zpracovává uvedené osobní údaje, a to za účelem zpracování Žádosti a uzavření
Smlouvy, a to po dobu, která je nezbytná pro splnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b)
Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.



není vůči mně v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního,
daňového či jiného orgánu veřejné správy na plnění, které by mohlo být důvodem
exekuce, a že takovéto exekuční řízení nebylo zahájeno.



nemám k datu podání žádosti evidovány žádné závazky po splatnosti u finančního
úřadu, vůči státu, u orgánu veřejné správy, u peněžního ústavu apod.



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

V Bukovci dne: ...................................

........................................................
Podpis

Příloha č. 5 Programu Obce Bukovec pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí

VYÚČTOVÁNÍ
návratné finanční výpomoci poskytnuté v rámci Programu Obce Bukovec pro poskytování
dotací nebo návratných finančních výpomocí

Identifikace příjemce návratné finanční výpomoci:
Jméno a příjmení:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rodné číslo: …………………………………….

Číslo bankovního účtu: ……………………………………….

Kontakt tel: ……………………………………..

E-mail: ……………………………………………………………….

Adresa bydliště:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Předmět podpory a jeho výše:
Předmět podpory:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Typ původního zdroje tepla, jeho označení (popis):
…………………………………………………………………………………….
Výše návratné finanční výpomoci v Kč:
…………………………………………………………………………………….
Popis nového zdroje tepla, jeho označení:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Přehled o vrácení poskytnutých peněžních prostředků poskytovateli:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Přehled účetních dokladů

P.č.

Typ dokladu

Označení dokladu

Popis účetního dokladu

Částka v Kč

Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost uvedených údajů.

Datum: ……………………………………

Podpis příjemce výpomoci: ……………………………………………

Příjemce je povinen přiložit:
1) Kopie dokladu o výměně zdroje tepla (doklad o instalaci a uvedené nového zdroje tepla do
provozu),
2) Kopie účetních dokladů za zrealizované práce, dodávky a služby (např. faktury, paragony, atd.)
chronologicky a přehledně očíslované,
3) 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

