
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: 11.5

20. zasedání zastupitelstva konané dne 24. 6. 2019

Věc:
Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 4. výzva 
Ústeckého kraje – schválení dotačního programu

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení dotačního programu a výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu 
Životní prostředí 2014 – 2020, Prioritní osa 2, investiční priorita 1, specifický cíl 2.1 – 4. výzva Ústeckého 
kraje.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje. 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: 015/69R/2019

Přílohy: 

11.5-1 Název: bod 11.5 priloha 1.pdf Dotační program 4. výzva (včetně 
příloh) U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 4. Výzva 
Ústeckého kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.



Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým Usnesením č. 013/17Z/2019 ze dne 28. 1. 2019 schválilo přípravu 
projektového záměru včetně finančních náležitostí, časového harmonogramu, způsobilosti výdajů a 
spolufinancování administrativních výdajů a podání žádosti Ústeckého kraje (příjemce dotace) v rámci 117. 
Výzvy Ministerstva životního prostředí Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 v souladu s 
Prioritní osou 2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, Specifický cíl 2.1 – „Snížení emisí z lokálního 
vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek.“
Projektová žádost byla podána dne 25. 3. 2019.
Z celkové výše dotace 167 738 589,00 Kč, kterou Ústecký kraj získal z Operačního programu Životní 
prostředí, je vyčleněno 160 325 567,00 Kč na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva a odvíjí se od 
počtu kotlů k výměně se zohledněním kvality ovzduší v dotčeném území, tj. Ústeckém kraji. Počet 
realizovaných dílčích projektů (výměna kotle na pevná paliva) by měl být do 30. června 2023 v Ústeckém kraji 
v minimálním počtu 1 610 výměn.
Administrací programu včetně provádění hodnocení žádostí o dotace je pověřen Odbor strategie, přípravy a 
realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Od července 2019 bude realizována informační kampaň, na které se v současné době intenzivně pracuje 
(semináře, radiospoty).
Účelem dotačního programu je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy za 
nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v rodinných domech určených k bydlení na území Ústeckého kraje, u 
kterých je vlastníkem fyzická osoba.
Důvodem podpory stanoveného účelu dotace je dosažení pozitivního přínosu a zlepšení kvality životního 
prostředí na území Ústeckého kraje snížením emisí znečišťujících látek z lokálních zdrojů vytápění.
Veškeré kroky jsou konzultovány a schvalovány Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního 
prostředí ČR.
Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) bude zveřejněn po 
schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje po dobu 30 dní na úřední desce Ústeckého kraje a od 16. 9. 2019 
bude zahájen příjem žádostí o dotace. Žádost bude podávána pouze elektronicky.
Dne 29.5.2019 byla řídícím orgánem vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Na základě 
uvedené doby udržitelnosti v části II. čl.1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace, byla v podmínkách Dotačního 
programu upravena udržitelnost do 31.12.2028.
Příprava návrhu 4. výzvy Ústeckého kraje byla konzultována s legislativně právním odborem.
Vyjádření LP odboru:
Po provedení navržených úprav v návrhu dotačního programu po právní stránce bez připomínek.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Iva Tomešová,
vedoucí oddělení projektů
odbor strategie přípravy a realizace 
projektů

Ing. Tomáš Vaněk,
odbor strategie, přípravy a realizace 
projektů

PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Jaroslava Kuszniruková (vedoucí odboru)   Ing. Jaroslava 
Kuszniruková 7. 6. 2019

2 JUDr. Simona Hejnová (vedoucí odboru)   JUDr. Jan Svoboda 7. 6. 
2019

3 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   Mgr. Martin Klika MBA 
8.6.2019

Podpis zpracovatele:  Bc. Robert Kusek 6. 6. 2019


