
Návratná finanční výpomoc občanům obce Nelahozeves 

důvodová zpráva 
Předkládá: Jakub Brynda, starosta 

 

Ve snaze o další zvelebování obce a zmírnění dopadů do oblasti životního prostředí, stejně jako i ve 

snaze pomáhat občanům při realizaci jejich záměrů zlepšování kvality bydlení, přistupuje vedení obce 

k návrhu poskytování návratné finanční výpomoci občanům obce. 

 

Návrh je v souladu s § 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). 

 

Program je zaměřený na proces překlenutí doby od podání žádosti v programu „Zelená úsporám“, 

„Dešťovka“ a „Kotlíková dotace“ až do poskytnutí finančních prostředků z této dotace. Princip našeho 

programu spočívá v poskytnutí prostředků až do výše 150 000 Kč, a to podle jednotlivých programů. 

Návratnost finančních zdrojů je zajištěna ze samotné dotace, v případě potřeby z vlastních zdrojů 

žadatele (příjemce dotace). 

 

Návratná finanční výpomoc se poskytuje bezúročně s maximální dobou splatnosti šest let. Vedení obce 

navrhuje k tomuto účelu vyčlenit finanční prostředky na alokovaném účtu „Fond na obnovu obce 

v celkové výši 10 milionů Kč. Tato částka je nepřekročitelná a účet bude sloužit jak k poskytování 

jednotlivých výpomocí, tak i k přijímaní splátek. V souladu s citovanou zákonnou normou bude 

zastupitelstvo schvalovat každou Smlouvu od výše 50 000 Kč. 

 

Podmínkou pro čerpání návratné finanční výpomoci je věk žadatele 18 let a starší a trvalý pobyt 

v nemovitosti na území obce Nelahozeves. Bonita žadatele bude posuzována ekonomem a finančním 

výborem obce podle předem známého algoritmu. 

 

Součástí programu poskytování návratné finanční pomoci občanům je i metodická a technická 

konzultace před podáním žádosti o dotaci (nejčastěji) Státnímu fondu životního prostředí ČR v rámci 

jednotlivých dotačních programů. Tuto konzultační činnost bude poskytovat obecní úřad svými 

zaměstnanci. 

 

Propagační činnost Programu je zajištěna formou informačního letáku (v příloze), který bude do 

jednotlivých domácností v obci distribuován všemi dostupnými prostředky. 

 

Zastupitelstvu obce předkládám tuto důvodovou zprávu, informační leták a návrh textu příslušného 

vnitřního předpisu spolu s návrhem smlouvy, výpočtem bonity a vzorem žádosti žadatele. Text návrhu 

vnitřního předpisu s přílohami byl konzultován s právní kanceláři se souhlasným stanoviskem. 

 

V Nelahozevsi dne 13.7.2020 

 

 

 

Jakub Brynda 

starosta 


