Zásady poskytování finančního příspěvku a bezúročné zápůjčky
Obcí Písečná na pořízení a instalaci kotle na spalování biomasy, uhlí
a plynu, dále tepelného čerpadla anebo solárního systému, na území
obce Písečná (dále jen „Zásady“)
Obec Písečná vyhlašuje program podpory zavádění ekologicky šetrných způsobů vytápění rodinných
domů. Cílem programu je snížení znečištění ovzduší v obci z malých spalovacích zdrojů, tzv.
lokálních topenišť využívajících tuhá paliva a mnohdy i odpady. Snížení znečištění ovzduší bude
dosaženo instalací automatických kotlů na biomasu, uhlí, biomasu i uhlí nebo kotlů na spalování
plynu, případně dřevozplyňujících kotlů, tepelných čerpadel a solárních systému.
Článek I
Žadatel musí být vlastníkem rodinného domu a topí kotlem na tuhá paliva anebo vlastníkem
novostavby.
Článek II
Finanční příspěvek lze poskytnout na kotle, krbová kamna, tepelná čerpadla nebo solární systém dle
následujících kritérií:


zařízení splňuje mezní emisní úroveň a minimální účinnost dle ČSN EN 303-5, třídy 4 a vyšší,



kotel spaluje uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu (tzn. samostatně uhlí nebo biomasu anebo
kombinace uhlí a biomasy),



kotel pracuje pouze s plně automatickým přidáváním paliva a neumožňuje bez úprav ruční
přikládání a jeho výrobce či prodejce tuto možnost nedeklaruje (propagační materiály, webové
stránky, prospekty atd.),



dřevozplyňující kotel s ruční dodávkou paliva spalující biomasu na principu generátorového
zplyňování dřeva a následného spalování dřevoplynu,



krbová kamna spalující biomasu s ruční nebo automatickou dodávkou paliva s výměníkem
tepla a napojením do otopné soustavy rodinného domu,



kotel, krbová kamna nebo tepelné čerpadlo jsou hlavním zdrojem tepla zapojeným do otopné
soustavy domu,



solární systém je zapojen do otopné soustavy domu v kombinaci s hlavním zdrojem tepla,
hlavní zdroj tepla musí odpovídat kritériím pro poskytnutí podpory v tomto programu



plynové kotle.
Článek III

Žádost o finanční příspěvek lze dle těchto zásad předložit na zařízení, které bylo uvedeno do provozu
od roku 2017. Na zařízení uvedená do provozu před rokem 2017 nelze finanční příspěvek poskytnout.
Článek IV
Žadatel podá žádost o finanční příspěvek na pořízení automatického kotle na biomasu, uhlí, krbových
kamen, tepelného čerpadla, dřevozplyňujícího kotle nebo solárního systému na Obecní úřad Písečná.
OÚ Písečná ověří skutečnosti uváděné v žádosti. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku musí být
doručená od 1. 1. do 30. 10. běžícího roku.
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Článek V
Obec Písečná poskytne na základě smlouvy o poskytnutí dotace finanční příspěvek ve výši 30%
nákladů na pořízení a instalaci kotle, maximálně však 30 000,-Kč.
Článek VI
O poskytnutí finančního příspěvku rozhodne svým usnesením zastupitelstvo obce Písečná. Žadatel
spolu s žádostí předloží do 30. 10. běžícího roku následující doklady:


protokol o uvedení zařízení do trvalého provozu,



faktury,



potvrzení o zaplacení,



čestné prohlášení o likvidaci původního zařízení včetně fotodokumentace



certifikát vydaný výrobcem, že zařízení splňuje ČSN EN 303-5 třídy 4 a vyšší



výpis z katastru nemovitostí dokládající vlastnictví rodinného domu
Článek VII

Finanční příspěvek nelze poskytnout žadateli, kterému byla schválena kotlíková dotace v rámci
projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – I., II. nebo III. výzva.
Článek VIII
Na základě žádosti Obec Písečná může poskytnout bezúročnou zápůjčku (dále jen „zápůjčka“). Výše
zápůjčky bude maximálně 30 000,-Kč. O poskytnutí zápůjčky rozhodne zastupitelstvo obce Písečná
a po jeho schválení uzavře se žadatelem smlouvu o zápůjčce. Žádost o zápůjčku předloží žadatel
spolu se žádostí o finanční příspěvek do 30. 10. běžícího roku.
Článek IX
Bezúročná zápůjčka může být poskytnuta před nákupem zařízení. Žadatel zařízení zakoupí do
jednoho měsíce od poskytnutí zápůjčky. Pokud žadatel nedodrží lhůtu pro nákup zařízení do jednoho
měsíce, je povinen zápůjčku vrátit do 14 dnů od obdržení výzvy Obecního úřadu Písečná o vrácení
zápůjčky se sankčním úrokem 2% z celkové částky. Po uvedení zařízení do provozu žadatel požádá
o poskytnutí příspěvku a doloží potřebné doklady uvedené v článku VI těchto zásad.
Článek X
Do 15 dnů po uzavření smlouvy o zápůjčce převede Obec Písečná finanční příspěvek a zápůjčku na
bankovní účet žadatele.
Článek XI
Žadatel (vydlužitel) je povinen zápůjčku vrátit Obci Písečná do jednoho roku od nabytí účinnosti
smlouvy o zápůjčce. Jestliže žadatel nevrátí zápůjčku do jednoho roku, bude za každý den prodlení
se splatností zápůjčky penalizován sankčním úrokem 0,1% z celkové zápůjčky.
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Článek XII
V případě, že žadateli byla schválena kotlíková dotace v rámci projektu „Kotlíkové dotace v
Moravskoslezském kraji – I., II. nebo III. výzva, zápůjčka dle těchto zásad se neposkytuje. Žadatel
má možnost žádat o návratnou finanční výpomoc dle zásad Programu Obce Písečná pro
poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů na pevná
paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“.
Článek XIII
Finanční příspěvek a bezúročná zápůjčka budou občanům poskytovány od nabytí účinnosti těchto
zásad, tj. usnesením zastupitelstva Obec Písečná. S těmito Zásadami vyslovilo souhlas zastupitelstvo
obce usnesením č. 10/16 dne 07. 10. 2019.
Článek XIV
Zásady schválené zastupitelstvem obce Písečná usnesením č. 2 ze dne 16. 12. 2014 se zrušují.
V Písečné 8. 10. 2019

……………………………………
Mgr. Pavel Kantor
místostarosta obce

…………………………………
Bc. David Ćmiel
starosta obce

Informace pro občany:
Od 1. 9. 2012 vstoupila v platnost novela zákona o ochraně ovzduší. Uvádíme následující změny a
povinnosti, které ze zákona vyplývají:
 Leden 2014 – ukončení prodeje kotlů na tuhá paliva a krbových kamen s teplovodním
výměníkem splňující podmínky 1. a 2. emisní třídy podle ČSN EN 303-5
 Leden 2017 – povinnost předložit na základě požadavku obecního úřadu s rozšířenou
působností revizi domácího kotle na tuhá paliva. V opačném případě hrozí pokuta až 20 000,Kč. První revize musí být do 31. 12. 2016 a následně co 3 roky.
 Leden 2018 – ukončení prodeje kotlů na tuhá paliva a krbových kamen s teplovodním
výměníkem 3. emisní třídy podle ČSN EN 303-5, prodej kotlů pouze 4. třídy a vyšší
 Září 2022 – domácnosti budou mít povinnost prokázat, že jejich kotel splňuje podmínky
minimálně 3. emisní třídy podle ČSN EN 303-5. V opačném případě hrozí vysoké pokuty až
50 000 Kč. Prakticky už proto nebude možné kotle nižších emisních tříd provozovat.
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