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Zásady pro poskytování bezúro čné zápůjčky na financování vým ěny kotl ů na pevná paliva 
v rodinných domech v rámci Opera čního programu Životní prost ředí 2014–2020 projekt 

„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výz va“ 
 

I. 

ÚČEL 

V souvislosti s vyhlášením 2. výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního 
programu Životní prostředí 2014–2020 z Fondu soudržnosti, Prioritní osy 2 - Zlepšování kvality 
ovzduší v lidských sídlech, Specifický cíl 2.1 - Snížení emisí z lokálního vytápění domácností 
podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek mají fyzické 
osoby, které jsou vlastníky / spoluvlastníky rodinn ého domu na území Bohumína , možnost 
čerpat v přímé návaznosti na tuto výzvu z rozpočtu města Bohumín bezúro čnou záp ůjčku (dále 
jen zápůjčka) za účelem náhrady stávajících nevyhovujících zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva 
v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje. 
 
Poskytnutím bezúročné zápůjčky je snaha pomoci občanům k překlenutí doby vlastní realizace 
nového nízkoemisního vytápění, než jim bude po ukončení samotné realizace vyplacena dotace 
Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. 
 

II. 

VÝŠE BEZÚROČNÉ ZÁPŮJČKY 

1. Město Bohumín poskytne zápůjčku na výměnu kotle na pevná paliva v rodinném domě včetně 
dalších stavebních prací, dodávek a služeb spojených s realizací, tj. uvedení zdroje do trvalého 
provozu a to až do výše 60.000 Kč. Výše zápůjčky není závislá na typu nového zdroje tepla, avšak 
nový zdroj tepla musí být zapsán v seznamu registrovaných výrobků, který je schválen pro tento 
Operační program Životní prostředí. Výčet podporovaných zařízení je uveden v seznamu 
registrovaných výrobků, který je veden Státním fondem životního prostředí ČR a je dostupný na 
webových stránkách https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikovedotace.  
 
2. K jednomu rodinnému domu (bez rozdělení na bytové jednotky) nebo bytové jednotce 
rodinného domu se samostatným zdrojem tepla může být poskytnuta pouze jedna zápůjčka. 
Vlastníkovi více rodinných domů nebo bytových jednotek bude poskytnuta zápůjčka ke každému 
z nich. 
 

III. 

PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ BEZÚROČNÉ ZÁPŮJČKY 

1. Příjemci zápůjček mohou být pouze fyzické osoby , které vlastní rodinný dům/ bytovou jednotku 
se samostatným zdrojem tepla, užívaný k bydlení na území Bohumína, a které přijmou závazek 
použít poskytnutou zápůjčku dle stanovených a ve smlouvě uvedených podmínek. 

2. K jednomu rodinnému domu (bez rozdělení na bytové jednotky) nebo bytové jednotce 
rodinného domu se samostatným zdrojem tepla může být poskytnuta pouze jedna zápůjčka. 
Vlastníkovi více rodinných domů nebo bytových jednotek bude poskytnuta zápůjčka ke každému 
z nich. 
 
Rodinným domem  se 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 trvale 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 1. výzvy pro specifický cíl 2.1 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 ubytovaní 
(hotel, penzion apod.) se pro účely 1. výzvy pro specifický cíl 2.1 za rodinný dům nepovažují, a to 
ani v případě, že zde má žadatel (fyzická osoba) trvalé bydliště. 
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3. Zápůjčka bude poskytnuta na výměna zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za: 
• tepelné čerpadlo 
• automatický kotel pouze na biomasu (např. štěpka, peletky) 
• kotel pouze na biomasu s ru čním p řikládáním (např. kusové dřevo) 
• plynový kondenza ční kotel 
• automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný) 
 
4. Zápůjčka bude poskytnuta na základě vyplněné „Žádosti o poskytnutí bezúro čné zápůjčky“ 
(příloha č. 1) a předložené platné „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpo čtu 
Moravskoslezského kraje “ v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 projekt 
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, mezi žadatelem a Moravskoslezským 
krajem. 
 
5. Bezúročnou zápůjčku je možno poskytnout pokud v době podání žádosti o zápůjčku žadatel 
nemá vůči městu Bohumín žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, práva vlastníka nakládat 
s rodinným domem nesmí byt omezeno soudcovským zástavním 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 
pojištění. Rodinný dům nesmí byt v době podání žádosti, předmětem výkonu rozhodnuti nebo 
exekuce. Překážkou poskytnutí zápůjčky není zástavní právo k menšinovému spoluvlastnickému 
podílu na rodinném domu, nejedná-li se o podíl žadatele, ani skutečnost, že předmětem výkonu 
rozhodnuti nebo exekuce je menšinový spoluvlastnicky podíl na rodinném domu, nejedná-li se o 
podíl žadatele. Zástava z důvodu hypotéky a půjčky pro úpravu bydlení nejsou překážkou pro 
poskytnutí zápůjčky. 

 
 

IV. 

POSTUP VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ BEZÚRO ČNÉ ZÁPŮJČKY 

1. Vyplněná žádost bude na stanoveném formuláři adresována Městskému úřadu Bohumín, 
odboru životního prostředí a služeb, Masarykova 158, 735 81 Bohumín. 
 
2.  Žadatel je povinen k žádosti předložit „Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpo čtu 
Moravskoslezského kraje “ v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 projekt 
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, mezi žadatelem a Moravskoslezským 
krajem. 
 
3. Žádosti přijímá určený pracovník odboru životního prostředí a služeb (dále jen ŽPS). Kontrolu 
dodržení podmínek v čl. III provádí odbor ŽPS, odbor majetkový a odbor finanční. Odbor ŽPS vede 
evidenci všech žádostí včetně podkladů, materiálu pro zastupitelstvo, smlouvy o poskytnutí 
zápůjčky, výběru manipulačního poplatku, podklady pro finanční odbor včetně následné kontroly 
po realizaci. 

 
4. O poskytnutí zápůjčky rozhodne zastupitelstvo města. Proti rozhodnutí zastupitelstva města 
není opravného prostředku. Zápůjčky se nelze domáhat soudní cestou a na zápůjčku není právní 
nárok. Žadatel bude po rozhodnutí zastupitelstva města o poskytnutí zápůjčky vyzván k uzavření 
smlouvy o poskytnutí bezúročné zápůjčky. 

 
5. Žadatel p ři podpisu smlouvy o poskytnutí bezúro čné zápůjčky uhradí manipula ční 
poplatek ve výši 300 K č.  
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V. 

PODMÍNKY ČERPÁNÍ BEZÚROČNÉ ZÁPŮJČKY 

1. Částka, která je předmětem bezúročné zápůjčky, bude poskytnuta žadateli nejpozději do 20 
dnů od podpisu smlouvy o poskytnutí bezúročné zápůjčky (viz příloha č. 2).  
 
2. Smlouva o poskytnutí bezúročné zápůjčky vedle běžných náležitostí bude obsahovat: 

a) termín splatnosti zápůjčky do 30 dnů na účet zapůjčitele, a to jednorázově po obdržení 
finanční dotace ze strany Krajského úřadu Moravskoslezského kraje včetně doložení výpisu 
z bankovního účtu vydlužitele, kdy byla převedena finanční dotace Krajským úřadem 
Moravskoslezského kraje 

 
b)  smluvní pokutu za pozdní úhradu zápůjčky ve výši 100 Kč za každý měsíc prodlení 

 
c) žadatel je povinen oznámit Městskému úřadu Bohumín, pracovníkovi odboru životního 

prostředí a služeb, neprodleně termín ukončení realizace projektu, pro který mu byla 
poskytnuta zápůjčka  

 
d) termín dokončení realizace výměny stávajícího kotle na tuhá paliva za instalaci 

nízkoemisního zdroje tepla nejpozději do 13. 12. 2019 
 

e) žadatel je povinen poskytnout pracovníkům Městského úřadu Bohumín nezbytnou 
součinnost po ukončení realizace výměny kotle za účelem doložení dokladů o koupi/pořízení 
a instalaci nového zdroje tepla1) a provedení kontrolní prohlídky v objektu, kde došlo k jeho 
instalaci nejpozději do13. 12. 2019 

 
f) žadatel je povinen neprodleně oznámit skutečnost nejpozději do 13. 12. 2019, že od projektu 

realizace výměny kotle ustupuje nebo mu nebyla dotace Krajským úřadem 
Moravskoslezského kraje vyplacena z důvodu nesplnění podmínek dotační výzvy a ihned 
vrátit poskytnutou zápůjčku    

 
g) smluvní pokutu za nedodržení podmínek čerpání bezúročné zápůjčky ve výši 10.000 Kč 

uvedených v „Zásadách pro poskytování bezúročné zápůjčky“ 
 

h) smluvní pokutu za neohlášenou neuskutečněnou realizaci výměny stávajícího kotle na tuhá 
paliva za instalaci nízkoemisního zdroje tepla ve výši 10.000 Kč  

 
i) v případě prodeje nebo darování nemovitosti povinnost doplatit nesplacenou částku 

jednorázově před podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí 
 

VI. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Zastupitelstvo města Bohumína rozhodlo na svém zasedání konaném dne 12. 9. 2017 
usnesením č. ……o přijetí „Zásad pro poskytování bezúročné zápůjčky na financování výměny 
kotlů na pevná paliva v rodinných domech v rámci Operačního programu Životní prostředí 
2014–2020 projekt „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ s účinností od 13. 9. 
2017. 
 

2. Realizací těchto zásad je pověřen odbor životního prostředí a služeb Městského úřadu 
v Bohumíně, který rovněž zajistí poradenskou a informační činnost pro zájemce o poskytnutí 
bezúročné zápůjčky. 

 
1) Doklady o nově pořízeném nízkoemisním zdroji tepla, protokol o uvedení zařízení do trvalého 
provozu odbornou firmou, protokol o spalinových cestách. Všechny doklady budou po předložení 
vráceny žadateli. 


