PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ BEZÚROČNÝCH PŮJČEK
Z ROZPOČTU OBCE ČERMNÁ VE SLEZSKU
Článek 1
Úvodní ustanovení, účel poskytování bezúročných půjček
1. Zastupitelstvo obce schválilo dne 11. 05. 2022 usnesením číslo 30/8 pravidla pro
poskytování bezúročných půjček. Důvodem poskytování půjček je motivace a pomoc
občanům s realizací výměny starého a nevyhovujícího kotle na pevná paliva. Žadatelé o
návratnou finanční výpomoc získají od Obce finanční prostředky na předfinancování nového
kotle, zrealizují výměnu kotle a následně předloží Státnímu fondu životního prostředí ČR
podklady pro závěrečné vyhodnocení. Po výplatě dotace tuto bezodkladně převedou na účet
obce.
2. Poskytování návratné finanční výpomoci se realizuje v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv a zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Článek 2
Oprávněný žadatel o půjčku
1. Půjčku mohou čerpat občané obce, tj. osoby mající v obci trvalý pobyt a jsou vlastníky
nemovitosti v katastru obce Čermná ve Slezsku.
2. Oprávnění žadatelé o půjčku jsou osoby, které požádaly o podporu SFŽP ČR z programu
Nová zelená úsporám, a kterým byl zaslán akceptační dopis.
3. Půjčku je možno poskytnout, pokud v době podání žádosti nemá, a do podpisu smlouvy
nebude mít žadatel vůči Obci žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti.
Článek 3
Podmínky čerpání a vrácení (splácení) půjčky
1. Obec poskytne žadatelům půjčku ve výši 150. 000,- Kč/žadatel v případě pořízení
plynového kondenzačního kotle (dle pravidel programu NZÚ), 200. 000,- Kč/žadatel, v
případě pořízení tepelného čerpadla, či kotle na biomasu (ruční přikládání, automatický).
2. Finanční prostředky jsou účelově vázány na výměnu nevyhovujících a neekologických kotlů
na pevná paliva dle závazných pokynů programu Nová zelená úsporám.
3. Žádost o půjčku bude podávána v listinné podobě na stanoveném formuláři osobně, nebo
poštou na Obecní úřad Čermná ve Slezsku. Formulář žádosti o návratnou finanční výpomoc
je k dispozici na Obecním úřadě Čermná ve Slezsku a v elektronické podobě na webové
stránce Obce (http://www.cermnaveslezsku.cz )
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bez zbytečného odkladu informovat Obecní úřad Čermná ve Slezsku o přijetí finančních
prostředků (písemně nebo e-mailem: obec@cermnaveslezsku.cz), tyto finanční prostředky
převést ze svého účtu na účet obce a zbývající část půjčky je žadatel povinen vrátit Obci
v pravidelných měsíčních splátkách ve výši nejméně 1.000 Kč splatných vždy do konce
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kalendářního měsíce, za který se daná splátka platí, počínaje kalendářním měsícem
následujícím po kalendářním měsíci, v němž je stanovena splatnost první splátky.
Maximální doba splácení návratné finanční výpomoci je 6 let (72 měsíců).
Půjčku lze předčasně kdykoliv splatit bez jakýchkoli sankcí či poplatků.
Žadatel je povinen půjčku splácet Obci bezhotovostním převodem na bankovní účet Obce
pod variabilním symbolem uvedeným ve smlouvě o poskytnutí půjčky. Dojde-li ve třech po
sobě jdoucích splátkách k nedodržení termínu řádné splátky stane se splatným celý
neuhrazený zůstatek návratné finanční výpomoci a žadatel je povinen celý neuhrazený
zůstatek návratné finanční výpomoci vrátit Obci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy
splatnost neuhrazeného zůstatku nastala. Pokud tak žadatel neučiní, toto jednání se považuje
za porušení rozpočtové kázně.
Obec požaduje při podpisu smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky ručitele. Dojde-li
k porušení splácení dle bodu 7 tohoto článku je ručitel povinen vrátit poskytovateli celý
neuhrazený zůstatek půjčky do 30 pracovních dnů ode dne, kdy splatnost neuhrazeného
zůstatku návratné finanční výpomoci nastala. Pokud tak ručitel neučiní, toto jednání se
považuje za porušení rozpočtové kázně stejným dílem jako u žadatele.

Článek 4
Termín podávání žádosti o půjčku, rozhodování o půjčce a kontrola použití půjčky
Lhůta pro podávání žádostí o bezúročnou půjčku je stanovena
od 15. 06. 2022 do 31. 12. 2023.
1. O poskytnutí půjčky rozhodne Zastupitelstvo obce Čermná ve Slezsku. Žadatel bude po
schválení vyzván k uzavření Smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky (příloha č. 2) a
k předložení potvrzení zaměstnavatele (příloha č. 3).
2. Půjčka bude žadateli zaslána bezhotovostně na účet uvedený ve smlouvě o poskytnutí
bezúročné půjčky.
3. Obec má právo provádět kontrolu použití půjčených prostředků, a to na místě samém i
přezkoumáním údajů o financování.
4. Zájemci, kteří budou čerpat půjčku jsou povinni do jednoho roku bez vyzvání předložit
vyúčtování použití prostředků z půjčky.
V Čermné ve Slezsku dne 11. 05. 2022

Svatopluk Urbásek
starosta

Přílohy:
č. 1: Žádost o půjčku (vzor)
č. 2: Smlouva o poskytnutí bezúročné půjčky (vzor)
č. 3: Potvrzení zaměstnavatele

Josef Mikulenka
místostarosta

