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Dotační program obce Trojanovice

"Návratná finanční výpomoc na pořízení nového zdroje vytápění bezúročné zápůjčky"
I. Název dotacniho programu

Návratná finanční výpomoc na pořízení nového zdroje vytápění - bezúročné zápůjcky (dále jen "Program").
II. Vyhlašovatel Programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem Programu a poskytovatelem bezúročných zápfijčekje ObecTrojanovice, Trojanovice é. p. 210,
744 01 Trojanovice, IC 00298514, zastoupena místostarostkou obce.
III. Cíle a priority Programu (účel poskytnutí návratné finanční výpomoci)

Cílem Programu je zajištění předflnancováni 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 obce Trojanovice formou návratné finanční výpomoci.
IV. Vymezení okruhu příjemců
Žadatelem o návratnou finanční výpomoc může být fyzická osoba, která je vlastníkem rodinného domu,

spoluvlastníkem rodinného domu, popř. vlastníkem bytové jednotky v rodinném domě na území obce
Trojanovice,

a to za splnění všech níže uvedených podmínek:
a)žadatel není vůči obci Trojanovice v prodleni se splněním jakékoliv peněžité povinnosti;

b) žadatelsouhlasí sezpracováním jeho osobních údajůobcí Trojanovice, obsaženýchv tétožádostive smyslu
zákona č. 110/2019 Sb., zákona o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pro účely
zpracovánížádostia realizacesmlouvyo zápBjčce.Zároveňšijevědom/asvých právpodlezákonač. 110/2019
Sb., zákonao zpracování osobních údajů.Všechnyuvedenéúdajejsou přesné a pravdivéa jsou poskytovány
dobrovolně.

-

c) právožadatelenakládats rodinnýmdomem/bytovoujednotkou nesmibýtomezenosoudcovskýmzástavním
právem, exekutorským zástavním právem nebo zástavním právem zřízeným ve prospěch příslušných orgánů
pro pohledávky na daních, pojistném na sociální zabezpečení nebo pojistném na veřejné zdravotní pojištěni.
Rodinnýdům/bytovájednotka nesmí býtv doběpodání žádostipředmětem výkonu rozhodnutí neboexekuce.
Překážkou poskytnutí zápfljčky není zástavní právo k menšinovému spoluvlastnickému podílu na rodinném

domu/bytovéjednotce, nejedná-lise o podíl žadatele,ani skutečnost, že předmětem výkonu rozhodnutinebo
exekuceJemenšinovýspoluvlastnickýpodíl na rodinnémdomu/bytovéjednotce, nejedná-liseo podíl žadatele;
zástavaz důvodu hypotékya půjčkypro úpravu bydlení nejsou překážkou pro poskytnutí zápůjčky;
d) není vůčižadateliv právní moci žádnésoudní rozhodnuti, rozhodnutí správního, daňovéhočijinéhoorgánu
veřejné správy na plněni, které by mohlo být dfivodem exekuce;

e) žadatelnemák datu podání žádostievidoványžádnézávazkypo splatnosti u finančního úřadu vflci státu, u
orgánů veřejné správy, u peněžního ústavu;

f) v6či žadateli nebyl podán návrh na zahájení jnsolvenčního řízení a neexistují žádné skutečnosti, které by
umožňovalyči vedly k zahájení insolvenčního řízení na žadatelflv majetek z hlediskazákonnýchpředpokladů,
a to ani v dohledné budoucnosti nejméně l roku;
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g) o skutečnostech uvedených v tomto odst. v písm. a) ažf) doloží žadatelčestné prohlášeni
Návratné finanční výpomoci se nelze domáhat soudní cestou a na návratnou finanční výpomoc není Dřevní
nárok.

O návratnou finanční výpomoc lze žádat po rozhodnutí Rady MSKo poskytnutí dotace žadateli a uzavření
smlouvy o poskytnut dotace z MSKy rámci Dotačního programu OPŽPnebo"Novázelená úsporám-adaptační

a mitigačni opatřeni" či jiných dotačnfch zdrojů.

Návratnáfinanční výpomoc bude poskytována přednostně žadatelům, kteří projevili zájemv rámci průzkumu.
V. Podmínky pro poskytování návratné finanční výpomoci

fyzickým osobám na realizaci výměny nevyhovujícího kotle dle předložení:

- Zadost o poskytnutí návratné finanční výpomoci - bezúročné zapůjčky - tiskopis je zveřejněn na
internetových stránkách obce Trojanovice či k dispozici na podatelně OÚTrojanovice

k žádosti se přikládá originál nebo ověřená kopie smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK

pro účely pořízení fotokopie

Výše poskytované návratné finanční výpomoci je v částkách dle nového zdroje tepla:
Typ nového zdroje tepla:

Maximální výše podpory na realizaci vlastního
projektu za jednu provedenou výměnu:

Tepelné čerpadlo, kotel na biomasu

200 000, 00 Kč

Plynový kondenzační kotel

150 000, 00 Kč

Výšeuvedené návratnéfinanční výpomoci budou hrazeny z prostředků Operačního programu Žlvotni-prostřeď

2014. -2020(dáte-ien"opžp")'Projektu ")o celkovémpředpokládaném objemupeněžních prostředků vevýši
4 000000Kč,z projektu"Poskytnutí podporyv rámciprogramu napodporuvýměnynevyhovujících
kotlů na pevná paliva v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních či mitigačnich

opatřeni ve vztahu ke změněklimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezskéhoa Ústeckého
kraje ".

Návratnáfinanční výpomoc budeposkytnuta bezhotovostněnabankovní účetpříjemce vedvouplatbách,a to
po uzavřeni Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo

návratných finančních výpomoci. 50% částky bude poskytnuta do 15 pracovních dní ode dne, kdy příjemce
předloží poskytovateli písemný souhlass inkasemz úctupříjemce veprospěchposkytovatele načástkurovnou

dotaci na výměnu nevyhovujícího zdroje tepla z OPŽPnebo "Novázelenáúsporám- adaptační a mitigační
opatřeni" či jiných dotačních zdrojů od Krajského úřadu a dotace z prostředků Moravskoslezského kraje.

Zbylých 50% částky bude příjemci zaslánado 10 pracovních dní od předložení kopie faktury za novýzdroj
tepla.

Dáleje příjemce povinenzřídit veprospěchposkytovatele souhlass inkasemzesvéhoúčtu,a to načástkya v
terminech stanovených splátkovým kalendářem, až do výše úplného zaplacení návratné finanční výpomoci.

Písemný souhlas s inkasem z účtu příjemce ve prospěch poskytovatele na částky stanovené splátkovým
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kalendářem příjemce předloží do 10 pracovních dni od účinnosti Smlouvy o poskytnutí návratné finanční
vypomoci.

Maximální doba splácení návratné finanční výpomoci je 10 let.
Příjemce je oprávněn návratnou finanční výpomoc splatit kdykoliv předčasně a bez sankce.
K vyplaceni dojde nejdříve po připsáni peněžních prostředků od SFZP na účet obce.

Dokončení výměn nevyhovujících kotlů v domácnostech musí být provedeny do l. 2. 2023.
VI. Předkládání žádosti o návratnou finanční výpomoc

Způsob podání žádosti:
Žádosto poskytnuti návratné finanční výpomoci se podává v listinné podobě na podatelně Obecního úřadu
Trojanovice.

Žádosto poskytnutí návratnéfinanční výpomoci i přílohy se podávají v českémjazyce.
Pokud bude žádost o poskytnuti finanční podpory vykazovat formální nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele
k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel do 15 pracovních dní neučiní, nebude jeho
žádost doporučena ke schválení.

Vil. Oznamování změn údajů uvedených v žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Žadatel je povinen oznámit poskytovateli návratné finanční výpomoci změny identifikačních a kontaktních

údajů:změnapříjmení, změnaadresytrvalého pobytu, změnakontaktních údajů- korespondenční adresa,
telefonní a e-mailový kontakt, změna čísla bankovního účtu, jakékoliv změny v předmětu žádosti o návratnou
finanční výpomoc a změny ve smlouvě uzavřené s Moravskoslezským krajem o dotaci.

Vlil. Účinnost

Dotačni program byl schválen usnesením zastupitelstva obce Trojanovice č. 5/22 ze dne 24. 6. 2019 a nabyl
účinnosti dne 25. 6. 2019, úpravu znění č. l schválilo zastupitelstvo obce Trojanovice usnesením č. 11/36 ze
dne 29. 6. 2020, úpravu zněni č. 2 schválilo zastupitelstvo obce Trojanovice usnesením č. 19, :;?; ze dne
25. 10. 2021

IX. Příjem žádostí
Zadosti budou přijímány od 1. 10. 2019.

Přílohy:
. Žádostvčetně čestného prohlášení

