Program „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v obci Dřínov, podpora
instalace solárních systémů na ohřev TUV a tepelných čerpadel 2015 – 2020“

Zastupitelstvo obce Dřínov schválilo usnesením 14.1. č. dne 8.3. 2017 tento Program „Výměna zdrojů
tepla na pevná paliva v rodinných domech v obci Dřínov, podpora instalace solárních systémů na
ohřev TUV 2015 – 2020“ (dále jen „Program“)

Článek 1.
Úvodní ustanovení

1. Poskytovatelem dotace dle Programu je Obec Dřínov,
2. Dotací dle tohoto Programu se rozumí peněžní prostředky z rozpočtu obce Dřínov, která bude
peněžní prostředky poskytovat v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Programem se rozumí souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory účelu určeného
zastupitelstvem obce Dřínov.

4. Dotaci lze poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní
smlouvy (dále jen „žádost“).
6. Na poskytnutí dotace na základě žádosti není právní nárok.
7. O poskytnutí dotace z Programu rozhoduje starosta obce.
8. Dotace je účelová a poskytuje se na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z Programu (dále jen “smlouva“), uzavřené mezi Obcí Dřínov a příjemcem dotace (dále jen
„příjemce“).
Článek 2
Účel dotace a důvody podpory

1.

Účelem dotace je podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva, podpora instalace solárních
systémů na ohřev TUV a podpora instalace tepelných čerpadel v rodinných domech na území
obce Dřínov a Drchkov k dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí.

2.

Dotace bude poskytována fyzickým osobám - konečným uživatelům pouze na zdroje tepla, které
splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign) a jejich
prováděcích předpisů v případě kotlů na tuhá paliva s automatickým přikládáním. V případě
solárních systémů na ohřev TUV nebo tepelná čerpadla musí výrobky splňovat předpisy platné
pro instalaci v Evropské unii.

3.

Předmětem dotace přidělované fyzickým osobám - konečným uživatelům bude podpora
výměny zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za:
- tepelné čerpadlo,
- kotel na pevná paliva s automatickým přikládáním
- solární systém pro ohřev TUV
nebo kombinaci výše uvedených.
Podpora nemůže být udělena v případě, že dojde pouze k instalaci solárního systému na ohřev
TUV za současné instalace kotle na tuhá paliva nesplňujícími požadavky směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign) a jejich prováděcích předpisů.

4.

Důvodem podpory je zlepšení ovzduší v obci Dřínov a Drchkov a to konkrétně snížení emise
pocházející z vytápění v lokálních topeništích zejména tuhými palivy, které svými emisemi
představují rozhodující zdroj imisní zátěže (suspendované částice PM 10, PM 2,5, benzo(a)pyrén).

Článek 3
Výše dotace, příjemci dotace, způsobilé výdaje
1.

Žadatelem o dotaci je fyzická osoba jako vlastník rodinného domu, spoluvlastník rodinného
domu, popř. vlastník bytové jednotky v rodinném domě, a to za předpokladu písemného
souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě.
V případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky v rámci společného jmění manželů žádá
pouze jeden z manželů za předpokladu písemného souhlasu druhého z manželů a písemného
souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě.

2.

Rodinný dům stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů více než polovina podlahové
plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, v níž jsou
nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za
rodinný dům je pro tohoto programu považován také bytový dům, v němž jsou nejvýše tři
samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt.

3. Dotace ve výši 20.000 Kč bude poskytnuta na základě žádosti (formulář žádosti je v tištěné
podobě možno vyzvednout v kanceláři OÚ nebo stáhnout z webových stránek
drinov.cz).

www.obec-

4. Za způsobilé výdaje jsou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně
související

s

předmětem

podpory,

vzniklé

od

1.1.2015.

Článek 4
Podmínky pro poskytnutí dotace, omezení podpory a povinnosti příjemce

1. Dotaci lze poskytnout na základě řádně podané úplné žádosti zpracované v souladu
s Programem.
2. Dílčí projekt musí být příjemcem dotace realizován na území obce Dřínov a Drchkov. Dílčím
projektem se rozumí projekt realizovaný fyzickou osobou v souladu s Programem.
3. Konečná platba bude poskytnuta na účet příjemce dotace po uzavření smlouvy a dodání
následujících dokladů:
4.
-

Daňový doklad (faktura) prokazující zakoupení a instalaci předmětu dotace

-

fotografická dokumentace instalovaného kotle, tepelného čerpadla či solárního systému
na ohřev TUV

5. Příjemce může zahájit realizaci akce/projektu ještě před podpisem smlouvy, respektive před
rozhodnutím Rady, kterým bylo schváleno poskytnutí dotace příjemci. Uznatelné náklady dílčího
projektu jsou náklady vzniklé příjemci v souvislosti s realizací dílčího projektu od 1.1.2015.

…………………………………………………………...
Mgr. Šárka Kořánová v.r.
Starostka obce

Vyvěšeno dne: 15.3.2017

Sejmuto dne: 31.3.2017

