
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 11.4

20. zasedání zastupitelstva konané dne 24. 6. 2019

Věc:
Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 3. výzva 
Ústeckého kraje – změna dotačního programu

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení změny doby udržitelnosti pro příjemce ze zásobníku, se kterými byla v roce 2019 uzavřena 
smlouva o poskytnutí dotace v rámci Dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná 
paliva (kotlíková dotace) - 3. výzva Ústeckého kraje vyhlášeného dne 18.9.2017.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet. Dotace je hrazena 100% z prostředků EU – Operační program Životní prostředí 
2014 – 2020.

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 22. 5. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 014/69R/2019

Přílohy: 

11.4-1 Název: Bod 11.4 priloha 1.pdf
Seznam příjemců ze zásobníku s 
nimiž byla Smlouva uzavřena v roce 
2019

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

o změně doby udržitelnosti uvedené v článku 11. odst. 6 „Dotačního programu na výměnu zastaralých 
zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace)„ pro žadatele zařazené v zásobníku, se kterými byla 
Smlouva o poskytnutí investiční dotace uzavřena v roce 2019, uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení 
tak, že doba udržitelnosti projektu v těchto případech je stanovena 5 let od uzavření smlouvy o poskytnutí 
investiční dotace.



Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 036/7Z/2017 ze dne 11. 9. 2017 schválilo „Dotační program na 
výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace – 3. Výzva Ústeckého kraje) k podávání 
žádostí o poskytnutí dotace a dne 18. 9. 2017 byl program vyhlášen zveřejněním na úřední desce Krajského 
úřadu Ústeckého kraje. Dne 31. 10. 2017 v 10.00 hodin byl zahájen příjem elektronických žádostí a dne 30. 4. 
2018 byl příjem žádostí ukončen. Celkem bylo přijato 2115 elektronických žádostí.
Vytvoření zásobníku:
Rada Ústeckého kraje rozhodla o vytvoření zásobníku Usnesením č.019/44R/2018 z 1. 8. 2018. Ze 
zásobníku byli v případě uvolnění finančních prostředků a splnění všech administrativních náležitostí 
postupně uspokojováni žadatelé dle pořadí přijetí žádosti. Zásobník obsahoval celkem 119 příjemců. 
Zásobník byl vytvořen na základě zkušeností získaných z 1. a 2. Výzvy Ústeckého kraje z důvodu možnosti 
dočerpání všech finančních prostředků určených pro Ústecký kraj. Z důvodu zajištění rovného přístupu ke 
všem příjemcům dotačního programu byl pro žadatele v zásobníku Zastupitelstvem Ústeckého kraje změněn i 
Dotační program (Usnesení č.030/14Z/2018 ze dne 10.9.2018).
Odůvodnění změny doby udržitelnosti
S příjemci uvedenými v příloze č. 1, byla v roce 2019 uzavřena smlouva o poskytnutí investiční dotace v 
rámci „Dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 3. Výzva 
Ústeckého kraje“. Jedná se o příjemce původně zařazené do „zásobníku“, kteří byli vyzváni k uzavření 
smlouvy v případě uvolnění finančních prostředků vázaných k příjemcům, kteří od smlouvy odstoupili nebo 
jim byla smlouva vypovězena z důvodu nesplnění podmínek Dotačního programu. Dle čl. 7.2.1 Závazných 
pokynů pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, OPŽP 2014-2020 je stanovena doba udržitelnosti 5 let od 
uzavření smlouvy mezi krajem a konečným uživatelem.
V Dotačním programu je v čl. 11 odst. 6 uvedena doba udržitelnosti do 31. 12. 2023, což u smluv uzavřených 
v roce 2019 nenaplňuje dobu udržitelnosti 5 let od uzavření smlouvy vyžadovanou Závaznými pokyny.
V návaznosti na Dotační program je datum udržitelnosti do 31. 12. 2023 uvedeno i v čl. V odst.1.a 2. Smlouvy 
o poskytnutí investiční dotace. Z tohoto důvodu je nezbytná změna Dotačního programu a současně uzavření 
Dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace, ve kterém je uvedena upravená doba udržitelnosti tak, aby 
odpovídala Závazným pokynům MŽP. Dodatky nabydou platnosti a účinnosti dnem jejich uzavření.
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