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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 17.4

7. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 6. 2021

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 vyhlášení 2. kola příjmu žádostí o poskytnutí dotace 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: 2. 6. 2021 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení: 098/17R/2021

Přílohy: 

17.4-1 Název: Bod 17.4 priloha 1.pdf

Dotační program na výměnu 
zastaralých zdrojů tepla na pevná 
paliva (kotlíková dotace) - vyznačené 
změny

U

17.4-2 Název: Bod 17.4 priloha 2.pdf
Dotační program na výměnu 
zastaralých zdrojů tepla na pevná 
paliva (kotlíková dotace)

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

o vyhlášení 2. kola příjmu žádostí o poskytnutí dotace pro žádosti, které budou financovány z navýšení 
alokace dle Změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a úpravě Dotačního programu na výměnu zastaralých 
zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) dle přílohy č. 2 tohoto usnesení



za podmínky vydání Změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem životního prostředí, na základě 
které bude alokace projektu navýšena o 16 271 832 Kč.



Důvodová zpráva:
Navýšení alokace projektu
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 a 30. 10. 
2020 byl tento příjem elektronických žádostí ukončen. V rámci tohoto dotačního programu lze provést 
výměnu původních kotlů na pevná paliva nedosahujících 3. a vyšší 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 
(117. výzva OPŽP, 3. výzva MŽP pro kraje), bylo v investičních prostředcích vyčleněno 160 325 567,00 Kč na 
výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva. Neinvestiční prostředky určené k financování ostatních 
nákladů projektu jsou ve výši 7 413 022 Kč. Dílčí projekty (výměny starého kotle na pevná paliva za nový 
zdroj tepla) musí být v Ústeckém kraji realizované do 30. 6. 2023. Administrací programu včetně provádění 
hodnocení žádostí o dotace je pověřen Odbor strategie, přípravy a realizace projektů KÚÚK.
Celkem bylo (včetně duplicitních žádostí) podáno 4296 žádostí. Duplicitních a vyřazených žádostí celkem 
1811. Aktuálně je administrováno 2485 žádostí, z toho:
- 1353 žádostí je kryto z alokace projektu ve výši cca 160 200 tis. Kč (RUK již rozhodla o poskytnutí dotace, 
1086 příjemcům již dotace vyplacena)
- 535 žádostí je kryto z alokace podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření ve výši 
cca 63 900 tis. Kč (RUK již rozhodla o poskytnutí dotace, podepsáno již 522 smluv, k 21.6.2021 celkem 207 
příjemcům dotace vyplacena)
- 586 žádostí ve výši cca 68 mil. Kč je kryto ze zůstatků z předchozích výzev kotlíkových dotací (1. a 2. výzva 
MŽP, 1. – 3. výzva Ústeckého kraje) a z navýšení alokace ve výši 72 608 333,13 Kč z toho:1 817 604,53 Kč – 
Investiční prostředky – zůstatky z předchozích výzev ÚK; 2 722 720,33 Kč – Neinvestiční prostředky – 
navýšení alokace z nevyčerpaných prostředků OPŽP; 68 068 008,27 Kč – Investiční prostředky – navýšení 
alokace z nevyčerpaných prostředků OPŽP. RUK již rozhodla o poskytnutí dotace dne 5. května 2021 
usnesením č. 013/15R/2021.
Projekt kotlíkových dotací v Ústeckém kraji je aktuálně kryt finančními prostředky ve výši 304 247 337,10 Kč. 
Z toho:
240 346 922,13 Kč (230 211 179,80 Kč investičních a 10 135 742,33 Kč neinvestičních) ze zdrojů EU - OPŽP 
2014 – 2020.
63 900 415 Kč (pouze investiční) z podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření.
Po navýšení alokace z nevyčerpaných prostředků z OPŽP 2014 – 2020 nabídlo Ministerstvo životního 
prostředí jednotlivým krajům další navýšení projektu kotlíkových dotací z nevyčerpaných prostředků z OPŽP 
2014 - 2020, které nebyly v první fázi mezi kraje přerozděleny. Ústeckému kraji nabídlo celkem 16 271 832 
Kč, z toho investičních 15 645 992,31 Kč a 625 839,69 Kč neinvestičních. O tyto finanční prostředky jsme 
zažádali 15. 4. 2021. Formou další Změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Podmínkou tohoto navýšení 
alokace je v případě vyhlášení dalšího kola příjmu žádostí ukončit příjem do 31. 12. 2021 a rozhodnout o 
nově přijatých žádostech do 31. 3. 2022.
Jelikož jsou aktuálně všechny administrované žádosti kryty finančními prostředky, navrhujeme Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje vyhlášení 2. kola příjmu žádostí a s tím spojenou úpravu Dotačního programu.

2. kolo příjmu žádostí
V souladu s Žádostí o Změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterou bude alokace projektu navýšena o 
celkem 16 271 832 Kč (z toho investičních 15 645 992,31 Kč a 625 839,69 Kč neinvestičních) navrhujeme 
vyhlášení 2. kola příjmu žádostí. Příjem žádostí prostřednictvím elektronického formuláře bude zahájen dne 
6. září 2021 v 10:00:00.
Po zohlednění aktuálních úspor z nerealizovaných dílčích projektů v rámci dosavadní alokace a dle průměrné 
výše dotace postačuje alokace investičních prostředků (15 645 992,31 Kč) na financování celkem cca 155 
žádostí. Jelikož předpokládáme příjem duplicitních žádostí a další úsporu z aktuálně administrovaných 
žádostí, které nebudou realizovány, navrhujeme vytvoření zásobníku v počtu celkem 245 žádostí. Celkem 
tedy přijmout 400 žádostí (155 žádostí krytých z alokace navýšení a 245 žádostí založených do zásobníku).
Příjem žádostí by byl ukončen přijetím 400 žádosti nebo 30. září 2021 v 12:00:00 v případě, že by do tohoto 
data nebylo 400 žádostí přijato.
Změna Dotačního programu
Změna Dotačního programu zahrnuje navýšení alokace projektu (pouze prostředky EU) a vyhlášení 2. kola 
příjmu žádostí o poskytnutí dotace. V příloze č. 1 (není součástí usnesení) je Dotační programu na výměnu 
zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) s vyznačenými změnami. V příloze č. 2 (která je 
součástí usnesení) je Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) 



v novelizovaném znění.
V Dotačním programu jsou z celkové alokace projektu uváděny pouze investiční prostředky (finance přímo 
určené na vyplácení dotací příjemcům). Alokace projektu navýšena na 245 857 172,11 Kč, z toho:
160 325 567 Kč – původní výše alokace projektu (1. kolo příjmu žádostí)
69 885 612,80 Kč – navýšení alokace z nevyčerpaných prostředků OPŽP 2014-2020 a zůstatků z 
předchozích výzev kotlíkových dotací v Ústeckém kraji
15 645 992,31 Kč – druhé navýšení alokace z nevyčerpaných prostředků OPŽP 2014 – 2020

Vyhlášení 2. kola příjmu žádostí a s tím spojená změna Dotačního programu byla konzultována s LPO. 
Veškeré připomínky a poznámky LPO byly zapracovány.

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

Mgr. Iva Dvořáková LL.M. (uvolněný zastupitel)
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