
 Poskytování návratné finanční výpomoci obcí 

Obec Nelahozeves 

Školní 3, 27751 Nelahozeves 

Směrnice č. xx/2020 

Předkládá: Ing. Peter Jaďuď 

 

Návratná finanční výpomoc poskytovaná obcí Nelahozeves svým občanům 

 

 Podle § 10c  zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“) a § 2 odst. 2 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schválilo Zastupitelstvo obce 

Nelahozeves tento program „Návratná finanční výpomoc poskytovaná obcí Nelahozeves svým 

občanům“ (dále jen „Program“ ) k úpravě podmínek poskytování návratné finanční výpomoci 

občanům na zvelebení podmínek života v obci v obecním zájmu.  

 

Článek 1 

Okruh způsobilých žadatelů 

 

O poskytnutí návratné finanční výpomoci může požádat fyzická osoba starší 18 let, jež je přihlášena 

k trvalému pobytu v obci Nelahozeves, a která má vlastnické právo k pozemku či stavbě (dále též 

jen „nemovitost“) na území obce Nelahozeves. Návratná finanční výpomoc může být poskytnuta 

výhradně na účely specifikované v čl. 2 tohoto Programu, a to ve vztahu k žadatelem vlastněné 

nemovitosti na území obce Nelahozeves. Oprávněným žadatelem může být i fyzická osoba, která 

má spoluvlastnický podíl k nemovitosti nebo má nemovitost ve společném jmění manželů. 

Vlastnické právo k nemovitosti musí trvat po celou dobu splácení návratné finanční výpomoci.  

 

Článek 2 

Důvody podpory stanoveného účelu a účel, na který mohou být peněžní prostředky použity 

 

Obec Nelahozeves dlouhodobě usiluje o zkvalitnění životních podmínek svých občanů, o zvelebení 

nejen veřejných prostranství v obci, ale též napomáhá ke zlepšení estetické úrovně pozemků ve 

vlastnictví občanů..  

Účelem návratné finanční výpomoci je překlenutí doby od podání žádosti žadatele o dotaci do 

samotného vyplacení dotace. Takto poskytnutá návratná finanční výpomoc může být využita 

výhradně pro následující dotační tituly:  

• Nová zelená úsporám 

• Kotlíková dotace 

• Zachytávání vody – Dešťovka 

 

Článek 3 

Lhůta pro podání žádosti, kritéria hodnocení a lhůta pro rozhodnutí o žádosti, další 

podmínky čerpání 

 

3.1. Žádost o návratnou finanční výpomoc je možné podávat osobně na obecním úřadě 

Nelahozeves, písemně na adrese obecního úřadu či e-mailem na uvedené e-mailové adrese, 

a to nejpozději do 30 kalendářních dnů před ukončením data pro příjem žádostí 

v jednotlivých dotačních titulech uvedených v čl. 2 tohoto Programu.. 
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3.2. Návratná finanční výpomoc je poskytována na základě kladného posouzení bonity žadatele 

(případně i spolužadatele) a současně na základě prokazatelně správně podané žádosti o 

dotaci na účel podle článku 2. 

3.3. Bonita žadatele se zjišťuje před schválení žádosti na základě údajů uvedených žadatelem v 

následující struktuře: 

a) počet osob žijících ve společné domácnosti s žadatelem (dospělé osoby a děti) 

b) příjmy žadatele (uvádí se příjmy všech členů starších 18 let žijících v jedné 

domácnosti) 

c) spotřebitelské úvěry všech členů starších 18 let žijících v jedné domácnosti 

d) leasingy všech členů starších 18 let žijících v jedné domácnosti 

e) půjčky všech členů starších 18 let žijících v jedné domácnosti 

f) splátky hypotéky všech členů starších 18 let žijících v jedné domácnosti 

g) výživné na děti všech členů starších 18 let žijících v jedné domácnosti 

3.4. Bonitu žadatele posuzuje finanční výbor obce na základě algoritmu, který tvoří přílohu 

tohoto Programu k poskytování návratné finanční výpomoci obcí. 

3.5. Uvedení nepravdivých údajů pro hodnocení bonity může být vyhodnoceno jako spáchání 

trestného činu v souladu se zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.  

3.6. Poskytovatel návratné finanční výpomoci rozhodne o žádosti nejpozději do 25 dnů ode dne 

přijetí kompletní žádosti. 

3.7. Návratnou finanční výpomoc je možné čerpat jednorázově nebo postupně, a to na účet 

žadatele uvedený v žádosti o návratnou finanční výpomoc. 

3.8. Návratná finanční výpomoc se poskytuje do maximální výše 150 000 Kč.  Návratnost 

finanční výpomoci činí maximálně 6 let.  

3.9. Návratná finanční výpomoc se poskytuje bezúročně. 

3.10. Splacení návratné finanční výpomoci se uskuteční z přijaté dotace. V případě, že 

dotace nebude přiznána, nebo nebude přiznána v požadované výši, je žadatel povinen 

splácet návratnou finanční výpomoc v pravidelných měsíčních splátkách ujednaných ve 

smlouvě. 

 

Článek 4 

Administrace činnosti v obci 

 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných obcí na podporu stanoveného 

účelu činí 10 000 000 Kč. Tato finanční částka se alokuje do nově  zřízeného fondu s názvem „Fond 

na obnovu obce.“ 

Tento fond vede své finanční prostředky na samostatném bankovním účtu, proti kterému účtuje 

poskytnutí návratné finanční výpomoci a její splátky. 

 

 

Článek 5 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

 

Na základě schválení žádosti příslušným orgánem obce se mezi obcí a žadatelem uzavírá 

veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci. Její vzor je součástí tohoto 

Programu. Za obec veřejnoprávní smlouvu podepisuje starosta nebo místostarosta obce nebo jiný 

zastupitelstvem obce pověřený člen zastupitelstva. Veřejnoprávní smlouva stanovuje především 

účel poskytnutí návratné finanční výpomoci a související práva a povinnosti smluvních stran.  
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Článek 7 

Splacení návratné finanční výpomoci 

 

Návratná finanční výpomoc je splacena v okamžiku, kdy je na účet obce připsána celá poskytnutá 

částka a případné odvody za porušení rozpočtové kázně. O této skutečnosti je informováno 

zastupitelstvo obce. 

 

Článek 8 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

 

Tento Program nemění a nedoplňuje žádný doposud platný předpis. Tento Program schválilo 

Zastupitelstvo obce Nelahozeves na svém zasedání dne ......... usnesením č. ......  Po schválení bude 

tento Program zveřejněn na desce obecního úřadu a na webu obce. 

 

Tento Program nabývá účinnosti dnem jeho schválení zastupitelstvem obce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakub Brynda 

Starosta 

 

 

 

 

 

Přílohy:  

návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

formulář prověření bonity žadatele 

vzor žádosti
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SMLOUVA  
O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI 

uzavřená podle ustanovení § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami: 

Obec Nelahozeves 

se sídlem obecního úřadu Školní 3, 277 51 Nelahozeves 

IČO: 00237094 

zastoupená Jakubem Bryndou, starostou 

e-mail: obec@nelahozeves.cz 

telefon: +420 777 130 635 

 

(dále jen „poskytovatel“) 

a 

Jméno, příjmení, titul.............................................................. 

bytem ................. 

RČ: ..................... 

e-mail:................. 

telefon:.................... 

 

(dále jen „příjemce“) 

Článek I. 

Účel návratné finanční výpomoci 

1.1. Příjemce prohlašuje, že podal žádost o dotaci u Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 

dotačního programu ........................, a to do maximální výše .........,- Kč, resp. .... % způsobilých 

výdajů, a to svou žádostí ze dne ........, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

1.2. Účelem návratné finanční výpomoci poskytované na základě této smlouvy je zajistit příjemci 

předfinancování způsobilých výdajů na účel, na nějž příjemce žádá dotaci v souladu s odst. 1.1. 

tohoto článku. Příjemce není oprávněn poskytnuté prostředky použít k jinému účelu. 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

2.1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci (bezúročně) návratnou finanční 

výpomoc v níže sjednané výši a příjemce se zavazuje poskytnuté prostředky použít pouze 

ke sjednanému účelu a vrátit je poskytovali v níže sjednaných lhůtách. 

Článek III. 

Výše poskytované návratné finanční výpomoci 

3.1. Poskytovatel poskytne příjemci návratnou finanční výpomoc ve výši …………………,- Kč. 

mailto:obec@nelahozeves.cz
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3.2. Uvedená částka bude poukázána na účet příjemce č. ………………………/…………, a to do … dnů 

od uzavření této smlouvy. 

 

Článek IV. 

Časové užití návratné finanční výpomoci 

4.1. Finanční prostředky poskytnuté poskytovatelem dle této smlouvy jsou k použití do 6 let od uzavření 

této smlouvy. 

Článek V. 

Vrácení poskytnutých prostředků 

5.1. Příjemce se zavazuje vrátit poskytovateli poskytnutou návratnou finanční výpomoc bankovním 

převodem na účet č. ................, pod variabilním symbolem: ........... takto: 

a) částku odpovídající dotaci poskytnuté Státním fondem životního prostředí ČR do 7 dnů ode dne, 

kdy byla tato částka připsána na účet příjemce, nejpozději však do 6 let od uzavření této smlouvy, 

b) částku odpovídající finančním prostředkům, které nebyly (nebudou) použity k úhradě způsobilých 

výdajů, (ať již tuto částku příjemce nepoužil, či zjistil, že ji nepoužije k úhradě způsobilých výdajů 

vůbec) do 7 dnů ode dne, kdy bylo, nebo mělo být příjemci zřejmé, že příslušná částka nebyla 

(nebude) použita k úhradě způsobilých výdajů, nejpozději však do 6 let od uzavření této smlouvy, 

c) zbývající částku (prostředky použité k úhradě způsobilých výdajů převyšující dotaci poskytnutou 

Státním fondem životního prostředí) v pravidelných měsíčních splátkách ve výši ..........,- Kč (+ 

poslední splátka ve zbývající výši) počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž 

došlo k vydání rozhodnutí o neposkytnutí dotace či vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace v nižší 

výši, než byla poskytovatelem poskytnuta, a to vždy k 28. dni příslušného kalendářního měsíce, 

bankovním převodem na účet poskytovatele výše uvedený. Pokud tento den připadne na den 

pracovního klidu nebo svátku, je splatnost určena na poslední pracovní den před tímto dnem. 

5.2. Příjemce je oprávněn celou poskytnutou částku či její část vrátit poskytovateli kdykoliv před 

splatností uvedenou v předchozím odstavci. V takovém případě je příjemce povinen oznámit 

minimálně pět pracovních dnů předem poskytovateli tuto skutečnost, ve kterém uvede 

předpokládané datum předčasného splacení. Poskytovatel vyčíslí celkovou částku nesplacené částky 

ke stanovenému dni a oznámí tuto skutečnost příjemci. 

5.3. Příjemce bere na vědomí, že neoprávněné zadržení či použití poskytnutých prostředků představuje 

porušení rozpočtové kázně, které má za následek vznik jeho povinnosti provést odvod za porušení 

rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele, jak je uvedeno níže v čl. IX. této smlouvy. 

Článek VI. 

Vyúčtování 

6.1. Příjemce předloží poskytovateli nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy od Státního fondu životního 

prostředí ČR obdrží přiznanou dotaci, vyúčtování návratné finanční výpomoci. 
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6.2. Vyúčtování provede příjemce tak, že poskytovateli předloží kopii závěrečné zprávy, kterou předložil 

Státnímu fondu životního prostředí, doklad o připsání přiznané dotace na jeho účet a doklad o 

odeslání téže částky na účet poskytovatele dle čl. V. odst. 5.1. písm. a) této smlouvy.  

 

Článek VII. 

Další povinnosti příjemce 

7.1. Příjemce se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o všech skutečnostech 

týkajících se naplňování účelu této smlouvy, které mohou mít vliv na práva a povinnosti smluvních 

stran z této smlouvy, zejména ustoupení od záměru realizovat záměr, na nějž má být poskytnuta 

dotace, o rozhodnutích Státního fondu životního prostředí ČR týkajících se výše skutečně poskytnuté 

dotace, o případných korekcích závěrečné zprávy, o uzavření jakož i změnách smlouvy uzavřené se 

Státním fondem životního prostředí ČR. 

 

Článek VIII. 

Kontrola 

8.1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provádět u příjemce kdykoliv 

kontrolu dodržování této smlouvy, zejména kontrolu použití poskytnutých finančních prostředků. 

Příjemce se zavazuje provedení kontroly poskytovateli umožnit a poskytnout mu k tomu veškerou 

potřebnou součinnost a veškeré poskytovatelem vyžadované účetní a jiné doklady. 

Článek IX. 

Sankce 

9.1. Příjemce bere na vědomí, že každé porušení povinnosti podle této smlouvy je porušením rozpočtové 

kázně dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů, za které je poskytovatel ze zákona povinen uložit příjemci odvod do svého 

rozpočtu ve výši neoprávněně použitých nebo zadržených finančních prostředků. 

9.2. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 

1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

Článek X. 

Závěrečná ustanovení  

10.1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými 

právními předpisy, zejména zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a občanským 

zákoníkem. 

10.2. Poskytnutí dotace, resp. uzavření této smlouvy, bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce 

Nelahozeves č. …………………… ze dne ……………………. 
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10.3. Příjemce bere na vědomí, že poskytovateli může vzniknout povinnost tuto smlouvu a popř. další 

související dokumenty zveřejnit či poskytnout třetí osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., 250/2000 Sb. 

či jiných právních předpisů. Osobní údaje fyzických osob uvedené v této smlouvě či získané 

v souvislosti s touto smlouvou zpracovávají smluvní strany výlučně za účelem plnění této smlouvy, 

plnění svých právních povinností a pro účely ochrany svých oprávněných zájmů, a to pouze po dobu 

nezbytně nutnou. 

10.4. Smluvní strany, resp. jejich zástupci, shodně prohlašují, že jsou způsobilí k tomuto právnímu jednání, 

že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, rozumějí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají 

svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

V Nelahozevsi dne …………………… 

…………………………………………………………………….. 

za poskytovatele 

obec Nelahozeves 

Jakub Brynda 

starosta 

V Nelahozevsi dne …………………… 

…………………………………………………………………..... 

.................................. 

příjemce
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 Bonita žadatele 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

  

BONITA ŽADATELE

náklady

výše finanční výpomoci měsíčně ročně měsíčně ročně měsíčně ročně měsíčně ročně

2020 2021 2022 2023 2024 2025 náklady na dospělou osobu 3 600 43 200 6 100 73 200 8 600 103 200 10 100 121 200

příjmy klienta náklady na dítě do 6 let 1 800 21 600 3 600 43 200 5 400 64 800 7 200 86 400

výše splátky náklady na dítě do 15 let 2 200 26 400 4 400 52 800 6 800 81 600 9 200 110 400

rezerva na splátku 0 0 0 0 0 0 náklady na dítě do 26 let 2 500 30 000 5 000 60 000 7 500 90 000 9 000 108 000

náklady na dospělé osoby celkem náklady na bydlení 3 700 44 400 5 500 66 000 8 000 96 000 9 000 108 000

náklady na děti celkem

náklady na bydlení celkem

spotřebitelské úvěry proces financování 1 2 3 4 5 6 jistina

 leasingy jistina 0 0 0 0 0 0 0

půjčky splátka

splátky hypotéky případné sankce 0 0 0 0 0 0

alimenty

odpočitatelné položky celkem 0 0 0 0 0 0

BONITA CELKEM 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4
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Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci obcí 

Níže podepsaný …..jméno, příjmení, titul………….. tímto žádám vedení obce Nelahozeves o poskytnutí 

návratné finanční výpomoci na překlenutí doby do poskytnutí dotace, o kterou jsem požádal 

dne………………………… . Ke své žádosti uvádím následující údaje: 

 

Jméno a příjmení: 
 

Datum narození: 
 

Rodinný stav: 
 

Adresa trvalého bydliště: 
 

Prokazatelný měsíční příjem v Kč  

Ručitel-jméno a příjmení (nepovinné) 
 

Ručitel: Datum narození: (nepovinné) 
 

Ručitel: Rodinný stav: (nepovinné)  

Ručitel: Adresa trvalého bydliště: (nepovinné)  

Ručitel: Prokazatelný měsíční příjem v Kč (nepovinné)  

Požadovaná výše finanční výpomoci:  

Doba trvání návratné finanční výpomoci:  

Účel finanční návratné finanční výpomoci:  

Počet dospělých osob žijících v trvalém bydlišti žadatele  

Počet dětí do 6 let žijících v trvalém bydlišti žadatele  

Počet dětí do 15 let žijících v trvalém bydlišti žadatele  

Počet dětí do 18 let žijících v trvalém bydlišti žadatele  

Splátky jiného úvěru (půjčky, výpomoci) měsíčně v Kč  

Splátky hypotečního úvěru měsíčně v Kč  

Splátky leasingu měsíčně v Kč  

Platby výživného na děti měsíčně v Kč  

 

Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou úplné a pravdivé. 

 

V Nelahozevsi dne:...................................  

 

 

………………………………………………………………… 

podpis žadatele 


