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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV 
VYHLAŠUJE 

 
na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova č. 317/10ZM/2019  

ze dne 16.12.2019 
 

Program pro poskytování návratné finanční výpomoci 
na výměnu kotlů – II. 

(dále jen „Program“) 

 
Článek 1  
Účelové určení programu  
Účelem Programu je prostřednictvím návratné finanční výpomoci (dále jen „NFV“) ve smyslu zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 250/2000 Sb.“) zajistit předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva za 
moderní zdroje tepla splňující podmínky 117. výzvy Operačního programu Životní prostředí v rámci 
specifického cíle 2.1 (dále jen „Předmět podpory“) v domácnostech na území statutárního města 
Havířova, realizovaných nejpozději do 30.11.2021. 
 
 

Článek 2  
Důvody podpory stanoveného účelu 
Snížení emise skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek do ovzduší a dosažení 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. 
 

 
Článek 3  
Objem vyčleněných peněžních prostředků 
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele pro tento 
Program je 9.750.000,- Kč.  
 
 

Článek 4  
Maximální výše NFV 
Dle podmínek výzvy č. 1/2019 Státního fondu životního prostředí činí v jednotlivém případě maximální 
výše NFV: 

Typ nového zdroje tepla 
Maximální výše podpory na realizaci vlastního 
projektu za jednu provedenou výměnu 

Plynový kondenzační kotel 150 000 Kč 

Tepelné čerpadlo, kotel na biomasu 200 000 Kč 

 
 

Článek 5 
Okruh způsobilých žadatelů 
Žadatelem o Výpomoc dle tohoto Programu může být osoba, která splní všechny níže uvedené 
podmínky:  
žadatel je zaregistrován v Seznamu statutárního města Havířova, který tvoří přílohu žádosti o 
podporu v rámci Výzvy č.1/2019 SFŽP a dalších žadatelů max. 20%, tj max. 10 osob, 
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jedná se o fyzickou osobu, která je vlastníkem / spoluvlastníkem rodinného domu / bytové 
jednotky v rodinném domě nacházejícím se na území statutárního města Havířova, v němž je 
realizován Předmět podpory (prováděna výměna nevyhovujícího kotle),  
 
žadatel má 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 09.04.2019,  

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, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží 
a podkroví. Za rodinný dům je pro účely tohoto Programu považován také bytový dům, v němž jsou 
nejvýše tři samostatné byty, a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt. 
Ostatní stavby určené např. pro rodinnou rekreaci nebo pro 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.  
 

Článek 6  

Lhůta pro podání žádosti 
Lhůta pro podání žádostí je od 03.02.2020 do 31.05.2021.  
 

Článek 7  

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 
O žádosti bude rozhodnuto do 10 dnů po zasedání Zastupitelstva města Havířova, na kterém bude 
žádost projednána. 
 

Článek 8  

Podmínky pro poskytnutí NFV 
- splnění zákonných podmínek pro poskytnutí návratné finanční výpomoci, 
- návratná finanční výpomoc bude poskytnuta žadatelům, se kterými byla uzavřena Smlouva o 

poskytnutí dotace v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, 
- návratná finanční výpomoc musí být účelově vázána výhradně na zajištění výměny 

nevyhovujícího kotle za nový podporovaný zdroj, 
- splácení bude zahájeno do 10 pracovních dnů od připsání dotace poskytnuté v rámci projektu 

„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ formou první zvýšené splátky (ve výši 
poskytnuté dotace), 

- ve lhůtě do 30 dnů od doložení finančního vypořádání splatí celou nevyužitou část poskytnuté 
návratné finanční výpomoci, 

- návratná finanční výpomoc je bezúročná po celou dobu splácení dle sjednaného splátkového 
kalendáře, 

- návratnou finanční výpomoc lze ze strany fyzické osoby kdykoliv a bez sankce splatit, 
- měsíční splátka s výjimkou první zvýšené splátky činí 2000 Kč, 
- výměna kotle musí být realizována do 6 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o poskytnutí 

návratné finanční výpomoci a ve stejné lhůtě musí žadatel doložit finanční vypořádání, 
- výměna kotle musí být provedena nejpozději do 30.11.2021, 
- úplná žádost musí být podána do 31.05.2021, 
- maximální doba splácení návratné finanční výpomoci je 10 let  

 
 

Článek 9  
Předkládání žádosti o NFV  
1. Žadatel je povinen vyplnit řádně žádost o poskytnutí NFV (dle přílohy č. 1 Programu) a její povinné 
přílohy.  

2. Přílohami žádosti o NFV jsou:  
- kopie Smlouvy o poskytnutí dotace s Moravskoslezským krajem, uzavřené v rámci projektu 

„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ 
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- písemný souhlas druhého z manželů s uzavřením Smlouvy o poskytnutí návratné finanční 
výpomoci, - kopie nebo originál (viz Příloha č. 2  Programu)  

 
3. Žadatel je povinen podat správně a úplně vyplněnou žádost o NFV spolu se všemi povinnými 
přílohami v listinné podobě v jednom podepsaném originále, osobně na Magistrát města Havířova, 
organizačnímu odboru, kancelář č. B-414, 4. patro. 
 

 
 
Seznam příloh Programu  
 
Příloha č. 1: Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci  
Příloha č. 2: Souhlas druhého manžela s uzavřením Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci  
 
 
 
 
 
 
 
 
Havířov 17.12.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Ondřej Baránek 
náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 
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Příloha č. 1 Programu pro poskytování návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů – II. 

 
 

Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci v rámci Programu pro poskytování  
návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů – II. 

 

 

 

1) Identifikace žadatele 

 

 

Jméno a příjmení: 

….………………………………………………………………………………………………….……… 

Datum narození: ……………………… Číslo bankovního účtu:…………………………………….  

Adresa bydliště:  

Obec: …………………………… Část obce: …………………….. Ulice: ………………..……….. 

Číslo popisné: …………………. Číslo orientační: ……………….  PSČ: ………………..………. 

Kontakt tel.:………………………....…  E-mail:  …………………………………..………………… 

 

2) Požadovaná částka návratné finanční výpomoci  

 

…………………………………………………………………………………..………………………… 

 
3) Účel, na který chce žadatel návratnou finanční výpomoc použít: 

 

……………………………………………………………………………………………………………..  

 
Typ nového zdroje tepla:  
 
……………………………………………………………………………………………………..……… 
 

 Identifikace rodinného domu/bytové jednotky, kde bude realizována výměna kotle: 
Obec: …………………………… Část obce: …………………….. Ulice: ………………..……….. 

Číslo popisné: …………………. Číslo orientační: ……………….  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 
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zdroj tepla splňující podmínky 117. výzvy Operačního programu Životní prostředí v rámci 

specifického cíle 2.1. 

 
 

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 (nejpozději do 

31.11.2021): 

 

Uveďte předpokládaný termín výměny kotle: ………………………………….. 

 

6) Lhůta pro navrácení poskytnutých prostředků, výše jednotlivých splátek: 

a) v případě neposkytnutí žádné dotace Moravskoslezským krajem dle Smlouvy o 

poskytnutí dotace je příjemce povinen vrátit celou poskytnutou výpomoc do 10 dnů od 

doručení sdělení Moravskoslezského kraje, kde mu bude sděleno, že mu nebude 

dotace dle Smlouvy o poskytnutí dotace vyplacena. 

b) v případě poskytnutí dotace Moravskoslezským krajem dle Smlouvy o poskytnutí 

dotace je příjemce povinen částku ve výši dotace vyplacené Moravskoslezským 

krajem vrátit poskytovateli do 10 pracovních dnů od připsání dotace na jeho účet. 

c) nevyužitou část poskytnuté finanční výpomoci je příjemce povinen poskytovateli vrátit 

do 30 dnů od předložení vypořádání.  

d) zbývající část finanční výpomoci bude příjemce splácet v pravidelných měsíčních 

splátkách ve výši 2.000 Kč bezprostředně navazujících na první splátku finanční 

výpomoci, a to vždy nejpozději k poslednímu dni příslušného 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 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního 
     programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva 

 
 

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“, originál (neověřený) 
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Příloha č. 2 Programu pro poskytování návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů – II. 

 

Souhlas k uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci v Programu pro 
poskytování návratné finanční výpomoci na výměnu kotlů – II. “ (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 
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