Kotlíkové dotace – 3.vlna a
program bezúročných půjček
na výměnu kotlů

Obec Chuchelná a 3. vlna Kotlíkové
dotace

• Kotlíkový specialista
- obec zajišťuje pro občany prostřednictvím Kotlíkového
specialisty zdarma vyřízení Kotlíkové dotace i administraci
žádosti o půjčku na výměnu zdroje tepla.

• Bezúročné půjčky
- bude možno žádat o financování výměny zdroje tepla
prostřednictvím bezúročné půjčky

Kotlíkový specialista
• Realizace dotací s.r.o.
• Může zajistit celý proces administrace Kotlíkové dotace na
základě udělené plné moci.
• V případě zájmu Vám poskytne poradenství ohledně
nového zdroje vytápění.

• Zajistí administraci bezúročné kotlíkové půjčky.
• Služby kotlíkového specialisty jsou pro občany ZDARMA

Proč měnit stávající kotel?
• Vzhledem k zhoršené kvalitě ovzduší bude od
1.9.2022 úplný zákaz použití kotlů 1. a 2. emisní
třídy
• Porušení tohoto zákazu je přestupkem, za který lze
od 1. září 2022 uložit pokutu až do výše 50 tisíc Kč.

Kotlíková dotace – způsobilé náklady
• Nový kotel včetně nákladů na instalaci a stavební práce
• Novou otopnou soustavu
• Rekonstrukci stávající otopné soustavy

• Nezbytné zkoušky a měření spojená s uvedením kotle do
provozu
• Projektovou dokumentaci

Kotlíková dotace – výše podpory
• Plynový kondenzační kotel – dotace 75 % ze způsobilých
výdajů, max. 95 000,- Kč
• Kotel na biomasu (ruční přikládání) – 80 % ze způsobilých
výdajů, max. 100 000,- Kč
• Kotel na biomasu (automatický) – 80 % ze způsobilých výdajů,
max. 120 000,- Kč
• Tepelné čerpadlo – 80 % ze způsobilých výdajů, max.
120 000,- Kč
Pro všechny podporované zdroje tepla bude navíc určen příspěvek
7 500 Kč pro obce v tzv. prioritní oblasti (včetně obce Chuchelná) a
k tomu příspěvek Moravskoslezského kraje 7 500 Kč, tj. celkem 15
000 Kč.

Bezúročná půjčka
• Poskytována na 100 % způsobilých výdajů (nevýše však
150.000 Kč u plynového kotle a 200.000 Kč u tepelného
čerpadla a kotle na biomasu).
• Po celou dobu splácení je bezúročná – RPSN 0 %
• Lze ji kdykoliv a bez sankce předčasně splatit
• Měsíční splátka: 2 000 Kč (1. splátka = je ve výši dotace
poskytnuté krajem, 2. splátka následující měsíc)
• Doba splácení až 5 let

Bezúročná půjčka
• Forma poskytování úvěru – vypláceno zálohově na základě
předložené nabídky na výměnu kotle (obec proplatí
občanovi a občan dodavateli).

• Maximální možná částka je určena typem nového zdroje
• 200.000 Kč na každou výměnu kotle za tepelné
čerpadlo či kotel na biomasu (ruční nebo automatický)
• 150.000 Kč na každou výměnu kotle za plynový
kondenzační kotel

Podmínky udělení bezúročné půjčky
• Občan předloží na obec schválenou žádost o Kotlíkovou
dotaci a nabídku od dodavatele na výměnu stávajícího
kotle za nový zdroj a obec proplatí částku z nabídky na
účet občanovi, maximálně však do výše limitu půjčky u
daného zdroje tepla.
• Občan podepíše čestné prohlášení, že není v exekuci, v
insolvenci a nemá dluh na Finančním úřadě ani Okresní
správě sociálního zabezpečení.
• Občan nemá dluh vůči obci.

Jak budou postupovat domácnosti?
1. Kontaktují kotlíkového specialistu nebo na obci nahlásí zájem o
kotlíkovou půjčku

2. Na kraji požádají o kotlíkovou dotaci – může pomoci specialista
3. Požádají na obci o kotlíkovou půjčku – pomůže specialista
4. Kraj schválí žádost – obec poskytne peníze
5. Provedou výměnu stávajícího kotle za nový zdroj tepla
6. Obdrží dotaci z kraje a celou částku obratem převede na účet
obce = 1. splátka obci
7. Zbývající peníze bezúročně splatí obci

Modelové příklady
• Příklad 1 – instalace plynového kondenzačního kotle s celkovými náklady
100 000 Kč

• Občan obdrží 100 000 Kč od obce jako bezúročnou půjčku na výměnu kotle
• Uhradí fakturu dodavateli ve výši 100 000 Kč
• Po vyúčtování občan obdrží dotaci z kraje na účet v celkové výši 75 % tj. 75
000 Kč + 15 000 Kč a tu celou obratem přepošle na účet obce
• Zbývá mu vrátit 10 000 Kč, tuto částku bude splácet obci v měsíčních
splátkách 2 000 Kč (5 splátek) nebo kdykoliv může uhradit celou zbývající
výši půjčky

Modelové příklady
• Příklad 2 – instalace plynového kondenzačního kotle s celkovými
náklady 140 000 Kč
• Občan obdrží 140 000 Kč od obce jako bezúročnou půjčku na
výměnu kotle
• Uhradí fakturu dodavateli ve výši 140 000 Kč
• Po vyúčtování občan obdrží dotaci z kraje na účet v celkové výši
95 000 Kč + 15 000 Kč a tu celou obratem přepošle na účet obce
(75 % je 105 000 Kč)
• Zbývá mu vrátit 30 000 Kč, tuto částku bude splácet obci v
měsíčních splátkách 2 000 Kč (15 splátek) nebo kdykoliv může
uhradit celou zbývající výši půjčky

Modelové příklady
• Příklad 3 – instalace tepelného čerpadla s celkovými náklady 250
000 Kč
• Občan obdrží 200 000 Kč od obce jako bezúročnou půjčku na
výměnu kotle

• Uhradí fakturu dodavateli ve výši 250 000 Kč
• Po vyúčtování občan obdrží dotaci z kraje na účet v celkové výši
120 000 Kč + 15 000 Kč a tu celou obratem přepošle na účet obce
(80 % je 144 000 Kč)
• Zbývá mu vrátit 65 000 Kč, tuto částku bude splácet obci v
měsíčních splátkách 2 000 Kč (32 splátek a 1 splátka 1 000 Kč)
nebo kdykoliv může uhradit celou zbývající výši půjčky

Modelové příklady
• Příklad 4 – instalace automatického kotle na biomasu s celkovými
náklady 130 000 Kč
• Občan obdrží 130 000 Kč od obce jako bezúročnou půjčku na
výměnu kotle
• Uhradí fakturu dodavateli ve výši 130 000 Kč
• Po vyúčtování občan obdrží dotaci z kraje na účet v celkové výši
80 % tj. 104 000 Kč + 15 000 Kč a tu celou obratem přepošle na
účet obce
• Zbývá mu vrátit 11 000 Kč, tuto částku bude splácet obci v
měsíčních splátkách 2 000 Kč (5 splátek a 1 splátka 1 000 Kč)
nebo kdykoliv může uhradit celou zbývající výši půjčky

Harmonogram
• Žádosti o kotlíkovou dotaci bude kraj přijímat od 13.
května 10:00 hodin
• Žádosti o kotlíkovou půjčku bude obec přijímat do
3. května 2019

• Dokončení výměn kotlů v domácnostech: do 30.9.2023

Na přidělení dotace není právní nárok.
Moravskoslezský kraj potvrdí jen cca 3500 došlých žádostí,
zbytek budou náhradníci.
Bez potvrzení získání dotace z MSK nelze nárokovat u obce
půjčku !
Zastupitelstvo obce Chuchelná rozhodne dne 29.4.2019 o
tom, zda bude pro úspěšné občany poskytnuta ze strany
obce bezúročná půjčka.

DĚKUJI ZA POZORNOST
• Případné dotazy zodpoví:

• David Plaček 777882840
• Rudolf Sněhota 724180678

