Kotlíkové dotace a půjčky v obci Citice, sídlech Citice a Hlavno
Stručné shrnutí a seznam zájemců
(informace č. 2 k předmětnému tématu. Informace č. 1 byly v pozvánce na seminář 7.5.2019)
Vážení občané,
děkujeme Vám za hojnou účast na úterním semináři „kotlíkové dotace a půjčky“.
Potvrzujeme, co jsme opakovaně řekli: vedení naší obce maximálně vstřícně podpoří obě
oblasti, tedy vyřizování dotací a poskytování půjček. Sděleno bylo mnohé, např:
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3.
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6.

7.
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ne všechny obce budou půjčky poskytovat, a tak občané bez úspor budou muset žádat
o komerční úvěry,
proces financování vyžaduje nejdříve řádnou realizaci výměny zdroje vytápění a úspěch
se žádostí o dotaci, aby částka dotace byla poskytnuta,
v předmětné oblasti půjde o jeden až dva smluvní vztahy:
a) kotlíková dotace: smlouva mezi Karlovarským krajem a příjemcem dotace,
b) kotlíková půjčka: smlouva mezi obcí Citice a příjemcem půjčky,
připravujeme program pro vyhlášení podmínek kotlíkových půjček,
budeme Vás průběžně informovat na webu obce, na venkovních nástěnkách, v CIHLE
apod. Běžností budou naše osobní kontakty,
Vaši snahu o získání dotace a půjčky budeme podporovat výše uvedeným a pomocí
praktickou (poradenství topenáře, případně dalšího odborníka v oblasti vytápění
rodinných domů) i administrativní,
kotlíkové dotace a půjčky lze využít při splnění příslušných podmínek. Kdo na kotlíkovou
dotaci, resp. půjčku nedosáhne, např. uživatel krbových kamen apod., má možnost
zjistit, zda by mohl být úspěšný v rámci „Nové zelené úsporám“
https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/rodinne-domy-zdroje-energie/
I tuto oblast co nejdříve prostudujeme a zveřejníme základní informace,
Vám, kteří nemáte možnost podat první (elektronickou) část žádosti o dotaci,
pomůžeme, pokud nás o to požádáte (jinak se o Vaší potřebě nedozvíme).

Někteří z přítomných na semináři (nejvíce paní z Dasnic) byli rozhořčeni, že si nemohou
dovolit splácet kotlíkovou půjčku, a proto přikládáme příklad:
i) výměna zdroje tepla mě stála 80 000 Kč a na „předfinancování“ jsem použil
kotlíkovou půjčku od obce v téže výši, tedy 80 000 Kč,
ii) splnil jsem podmínky a obdržel jsem dotaci od Kraje ve výši 75 % z celkových
uznatelných nákladů, tedy 60 000 Kč.
Ihned po obdržení částky dotace na můj bankovní účet jsem obci vrátil částku ve výši
100 % z přijaté dotace, tedy 60 000 Kč.
Ke splacení půjčky zbývá 80 000 – 60 000 = 20 000 Kč,
iii) zůstatek bezúročné a „bezpoplatkové“ půjčky ve výši 20 000 Kč mohu obci splácet až
10 let, tedy 120 měsíců, tzn. částkou (20 000 / 120 = 167 Kč měsíčně),
iv) samozřejmě mohu půjčku doplatit kdykoli a bez sankcí.
V dalším dokumentu v této informaci („Seznam zájemců o kotlík. dotace a půjčky_Citice“)
uvidíte údaje, které potřebujeme od zájemců o dotaci, resp. půjčku. Prosím, dodávejte nám
potřebné informace na obecní úřad formou e-mailů či osobně.
Děkujeme za pozornost a předem i za efektivní spolupráci.
V Citicích dne 9.5.2019. Za vedení obce Petr Beránek, místostarosta

