
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: 11.9

31. zasedání zastupitelstva konané dne 7. 9. 2020

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

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Navýšení alokace a změna náležitostí finančních dokladů pro příjemce ze zásobníku, kteří budou financováni 
z podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření v rámci Dotačního programu na 
výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) vyhlášeného dne 8. 7. 2019.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet. Dotace je hrazena 100 % z prostředků EU – z Operačního programu Životní 
prostředí 2014 – 2020 a finančních prostředků podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační 
opatření.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení: 0xx/106R/2020

Přílohy: 

11.9-1 Název: Bod 11.9 priloha 1.pdf
Dotační program na výměnu 
zastaralých zdrojů tepla na pevná 
paliva (kotlíková dotace)

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

1) o navýšení alokace finančních prostředků na podporu stanoveného účelu v článku 3 Dotačního 
programu na celkem 224 225 982 Kč, tak že alokace ve výši 160 325 567 Kč bude čerpána v rámci 4. 
výzvy kotlíkových dotací v Ústeckém kraji na základě 3. výzvy MŽP k podávání žádostí o finanční podporu 
na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009907 
a alokace ve výši 63 900 415 Kč bude čerpána v rámci 1. výzvy MŽP k podávání žádostí o poskytnutí 
podpory v rámci podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření, registrační číslo 
SFZP 076003/2020.
2) o změně náležitostí finančních dokladů předkládaných žadateli v článku 10.2. Dotačního programu pro 
žádosti zařazené v zásobníku, které budou financovány z podprogramu Nová zelená úsporám – 



Adaptační a mitigační opatření, tak že faktury dílčích projektů musí být označeny Registračním číslem: 
SFZP 076003/2020.

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje Usnesením č. 027/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019 schválilo „Dotační program na 
výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace – 4. výzva Ústeckého kraje) k podávání 
žádostí o poskytnutí dotace a dne 8. 7. 2019 byl program vyhlášen zveřejněním na úřední desce Krajského 
úřadu Ústeckého kraje. Dne 16. 9. 2019 v 10.00 hodin byl zahájen příjem elektronických žádostí. V rámci 
tohoto dotačního programu lze provést výměnu původních zastaralých kotlů na pevná paliva pouze 1. a 2. 
emisní třídy za nové zdroje – tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle, kotle na tuhá paliva – výhradně na 
biomasu s ručním nebo automatickým přikládáním.
Z dotace, kterou Ústecký kraj získal z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 pro tuto výzvu, je 
vyčleněno 160 325 567,00 Kč na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva. Počet realizovaných 
dílčích projektů (výměna starého kotle na pevná paliva za nový zdroj tepla) musí být v Ústeckém kraji 
ukončen do 30. 6. 2023 v minimálním počtu 1 610 výměn.
Počet podaných žádostí je mnohem vyšší, než na kolik postačuje alokace tohoto projektu. V současné době 
je v zásobníku zahrnuto 1101 unikátních žádostí ve finančním objemu cca 127 mil. Kč. K financování žádostí 
ze zásobníků kotlíkových dotací vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí 1. výzvu k podávání žádostí o 
poskytnutí podpory z podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření. Projektový záměr 
k přihlášení do této výzvy schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým Usnesením č. 014/26Z/2020 ze dne 
27. 1. 2020. Poté byla podána žádost o podporu v tomto projektu. Na základě podání projektové žádosti byla 
Ministerstvem životního prostředí vydána 13. 7. 2020 Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo akceptováno usnesením RUK č.008/104R/2020.
Účelem podprogramu je poskytnutí podpory na financování žádostí fyzických osob o výměnu zdroje tepla na 
vytápění rodinného domu, které byly v rámci projektu kraje v 117. výzvě OPŽP (4. výzva kotlíkových dotací v 
Ústeckém kraji) zařazeny do zásobníku žádostí o kotlíkovou dotaci. Vytvoření zásobníku žádostí o kotlíkovou 
dotaci bylo podmínkou pro podání projektové žádosti. V současné době je v zásobníku kotlíkových dotací 
1101 unikátních žádostí ve finančním objemu 127 190 260,22 Kč. Z alokace podprogramu NZÚ – AMO bude 
možno podpořit celkem cca 541 žádostí.
Úprava Dotačního programu zohledňuje změny ve financování žádostí, které byly podány v rámci projektu 
kotlíkových dotací a které budou financovány z národních zdrojů a z jiného projektu. Úprava podmínek 
Dotačního programu byla konzultována s odborem legislativně právním. Upravený Dotační program tvoří 
přílohu č.1 tohoto materiálu.
Konkrétně se jedná o:
1. Navýšení alokace v čl. 3 na 224 225 982 Kč
- Z toho alokace ve výši 160 325 567 Kč bude čerpána v rámci 4. výzvy kotlíkových dotací v Ústeckém kraji 
na základě 3. výzvy MŽP k podávání žádostí o finanční podporu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na 
pevná paliva, registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009907.
- Z toho alokace ve výši 63 900 415 Kč bude čerpána v rámci 1. výzvy MŽP k podávání žádostí o poskytnutí 
podpory v rámci podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření, registrační číslo SFZP 
076003/2020.
2. Doplnění podmínek náležitostí finančních dokladů v čl.10.2, tak že faktury u dílčích projektů financovaných 
z alokace podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření musí být označeny 
registračním číslem projektu SFZP 076003/2020.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Jaroslava Kuszniruková,
vedoucí odboru strategie, přípravy a 
realizace projektů
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)
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