
 

Program na poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny 
zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech 

 
Obec Sadov vyhlašuje v oblasti ochrany životního prostředí program pro poskytování bezúročných 
návratných finančních výpomocí na pořízení moderního zdroje tepla splňující podmínky 117. výzvy 
Operačního programu životního prostředí v rámci specifického cíle 2.1. 
 

I. Poskytovatel návratné finanční výpomoci  

1. Poskytovatelem návratné finanční výpomoci je Obec Sadov, se sídlem Sadov 34, 360 01 Sadov, 
IČ: 00254959 

2. V tomto programu může být v jednotlivém případě poskytnuta bezúročná návratná finanční 
výpomoc v maximální výši: 

⎯ 200 tis. Kč na výměnu zdroje tepla na pevné palivo za tepelné čerpadlo či kotel na 
biomasu 

⎯ 150 tis. Kč na výměnu zdroje tepla na pevné palivo za plynový kotel  
3. Celková alokace v tomto programu je stanovena výší dotace obci Sadov z Výzvy č.1/2019 

vyhlášené Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního 
prostředí ČR Cíl 1 - Zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva za 
moderní zdroje tepla splňující podmínky 117. výzvy Operačního programu Životní prostředí 
(dále jen „OPŽP“) v rámci specifického cíle 2.1 v domácnostech Karlovarského, 
Moravskoslezského a Ústeckého kraje formou zvýhodněné zápůjčky.  
Maximální možná výše poskytnuté dotace obci Sadov je 2 310 000,- Kč. 

 
 
II. Účel a použití finančních prostředků  

1. Finanční prostředky z tohoto programu je možné poskytnout k podpoře úhrady nákladů 
žadatelů vymezených v čl. III. vynaložených za účelem výměny zdroje tepla na pevné palivo za 
tepelné čerpadlo, kotel na biomasu nebo plynový kotel.  

2. Důvodem poskytnutí návratné finanční výpomoci pro stanovený účel je veřejný zájem, kdy 
bude podpořeno snižování znečištění ovzduší a chráněno životní prostředí v obci Sadov.  

3. Finanční prostředky lze použít pouze k úhradě uznatelných nákladů, které vzniknou žadatelům 
v souvislosti s pořízením moderního zdroje tepla splňující podmínky 117. výzvy Operačního 
programu životního prostředí v rámci specifického cíle 2. 1 od 15.7.2015.  

4. Návratnou finanční výpomoc z tohoto programu lze poskytnout pro jednu nemovitost pouze 
jednou.  

 
III. Způsobilí žadatelé  

Způsobilým žadatelem o návratnou finanční výpomoc může být jen fyzická osoba: 

⎯ s trvalým pobytem v obci Sadov 

⎯ zletilá  

⎯ je vlastníkem případně spoluvlastníkem nemovitosti pro trvalé rodinné bydlení ležící v k.ú. 
Sadov, Podlesí u Sadova, Lesov, Bor u Karlových Var a Stráň. 

⎯ nemá vůči obci neuhrazené závazky po splatnosti 

⎯ má podanou žádost na výměnu nevyhovujícího zdroje tepla z OPŽP u Krajského úřadu 
Karlovarského kraje 

  
 
 



IV. Základní podmínky přijetí žádosti  

1. Obec Sadov jako poskytovatel zveřejní program na své úřední desce způsobem umožňující 
dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti. Program bude 
zveřejněn nejméně 90 dnů.  

2. Žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci budou přijímány od 15.12. 2019. 
Žádost může podat každý způsobilý žadatel, a to výhradně písemně na formuláři, který je 
přílohou č. 1 tohoto programu. Žádost může být podána poštou na adresu: Obce Sadov   nebo 
osobním podáním na podatelně Obecního úřadu Sadov.  

3. Žadatel je plně odpovědný za správnost všech údajů uvedených v žádosti. Poskytovatel je 
oprávněn ověřit si veškeré informace uvedené v žádosti.  

4. V případě, že nemovitost má spoluvlastníky, podává žádost jejich zástupce, přičemž alespoň 
jeden ze spoluvlastníků musí splňovat požadavky specifikované tímto programem, s výjimkou 
požadavku bezdlužnosti, který musí splňovat všichni spoluvlastníci. Návratná finanční výpomoc 
bude poskytnuta bezúročně na základě jedné veřejnoprávní smlouvy se všemi spoluvlastníky 
nemovitosti. V případě, že nemovitost náleží do společného vlastnictví manželů, stačí, když 
žádost podá jeden z manželů, ale podmínku bezdlužnosti musí splňovat oba manželé. Návratná 
finanční výpomoc bude poskytnuta oběma manželům současně na základě jedné 
veřejnoprávní smlouvy.  

5. Nebude-li žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci úplná, bude žadatel vyzván k 
doplnění. Nebude-li žádost doplněna do 60 dnů, bude žádost vyřazena.  

 
V. Podmínky poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci  

1. Na poskytnutí návratné finanční výpomoci není právní nárok. Návratná finanční výpomoc bude 
poskytnuta všem evidovaným žadatelům až do vyčerpání finančních prostředků, které jsou pro 
tento program určeny.  

2. Návratná finanční výpomoc bude poskytnuta dle podmínek uvedených ve veřejnoprávní 
smlouvě v české měně a výhradně bezhotovostním převodem na účet žadatele uvedený ve 
smlouvě.  

3. Za uznatelné náklady dle tohoto programu se konkrétně považují veškeré náklady deklarované 
žadatelem v žádosti, a které přímo souvisí s výměnou zdroje tepla na pevná paliva. Posouzení 
uznatelnosti nákladů je výhradní kompetencí poskytovatele. Daň z přidané hodnoty je pro 
neplátce DPH uznatelným nákladem.  

4. Poskytovatel posoudí nejpozději do 45 dnů doručené žádosti. Ke schválení uzavření 
veřejnoprávní smlouvy je kompetentní výhradně zastupitelstvo obce Sadov. Po schválení 
smlouvy poskytovatel vyzve žadatele k podpisu smlouvy. Po splnění podmínek uvedených ve 
smlouvě budou prostředky převedeny na účet žadatele. 

 
VI. Povinnosti příjemce  

1. Příjemce je povinen uhradit první splátku návratné finanční výpomoci ve výši poskytnuté 
dotace na výměnu nevyhovujícího zdroje tepla z OPŽP od Krajského úřadu. 

2. Příjemce je povinen poskytovateli splácet návratnou finanční výpomoc v měsíčních splátkách 
bezprostředně navazujících na první splátku. Splátkový kalendář je nedílnou součástí 
veřejnoprávní smlouvy. Příjemce je oprávněn návratnou finanční výpomoc splatit kdykoliv 
předčasně a bez sankce.   

3. Příjemce je povinen splatit návratnou finanční výpomoc nejpozději do 10 let od uzavření 
smlouvy.  

4. Příjemce je povinen předložit vyúčtování návratné finanční výpomoci nejpozději do 30 dnů po 
odeslání závěrečné zprávy poskytovateli dotace –Kotlíkové Dotace III. 

5. Pokud příjemce poruší jakoukoli svoji povinnost uvedenou v tomto programu, případně v jeho 
přílohách nebo v uzavřené veřejnoprávní smlouvě, je povinen poskytnuté prostředky v celé 



výši vrátit na účet poskytovatele, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy obdrží výzvu 
poskytovatele k vrácení návratné finanční výpomoci z důvodu nedodržení podmínek 
programu.  

6. V případě, že žadatel nedodrží lhůtu pro vrácení návratné finanční výpomoci nebo nedodrží 
lhůtu k předložení vyúčtování, je povinen zaplatit poskytovateli na jeho výzvu penále ve výši 
1% z částky za každý, byť i jen započatý den prodlení.  

7. Podle ustanovení § 22 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, je porušením rozpočtové kázně každé neoprávněné použití či 
zadržení peněžních prostředků patřících či svěřených územnímu samosprávnému celku.  

8. Příjemce, který poruší rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu poskytovatele dle podmínek v rozhodnutí o uložení odvodu.  

 

VII. Obecná ustanovení  

1. Nedílnou součástí tohoto programu jsou přílohy:  

č. 1 – formulář žádosti o návratnou finanční výpomoc 

č. 2 – návrh veřejnoprávní smlouvy 

č. 3 – formulář vyúčtování návratné finanční výpomoci 

2. Program na poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny zdrojů tepla na 
pevná paliva v rodinných domech nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na úřední desce obce 
Sadov.   

3. Tento program schválilo zastupitelstvo obce usnesením 13/5/2019 
 
 
V Sadově dne 1.10.2019 
 
 
 
          
 
                                                                                                                                         …….……………………………..  
              Eduard Frisch  
                                                                                                                                              starosta obce Sadov 
 
 
 
Vyvěšeno: 5.11.2019  
 
Sejmuto: 


