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RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2592 
ze dne  25.10.2021 

k návrhu na poskytnutí účelových investičních dotací v rámci dotačního programu      
"Zlepšování kvality ovzduší v hl.m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech III" - 
5. skupina a na úpravu rozpočtu OCP MHMP na rok 2021 v kapitole 02 - Městská infrastruktura 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

Rozhodnutí o "Změně podmínek poskytnutí dotace", vydané řídicím orgánem 
Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) Ministerstvem životního prostředí ČR, 
uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení a spočívající v poskytnutí dodatečných finančních 
prostředků ve výši 1.407.500 Kč na financování projektu "Zlepšování kvality ovzduší v 
hl.m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech III" 

I I .   s c h v a l u j e  

1.  poskytnutí účelové investiční dotace v maximální výši odpovídající druhu nově 
pořizovaného zdroje tepla žadatelům uvedeným v příloze č. 1 k usnesení Rady HMP 
č. 370 ze dne 1. 3. 2021 

2.  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace ve znění dle 
přílohy č. 2 tohoto usnesení se žadateli uvedenými v bodu II.1. tohoto usnesení 

3.  úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 

I I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - OCP MHMP 

1.  zpracovat a uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace 
dle bodu II.2. tohoto usnesení 

Termín: 15.11.2021 

2.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu II.3. tohoto usnesení 

Termín: 15.11.2021 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 

 
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
Předkladatel:  náměstek primátora Ing. Petr Hlubuček  
Tisk: R-41808  
Provede: MHMP - OCP MHMP, MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  











Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 2592 ze dne 25. 10. 2021: 
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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace  

číslo DOT/54/10/……./…. 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),  

dále rovněž jen „smlouva“ mezi těmito smluvními stranami 
  

 

Hlavní město Praha 

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, Praha 1, 110 01     

zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí MHMP   

IČO: 00064581     

DIČ: CZ00064581 

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 

Číslo účtu: 30090-1119011/0710 

dále jen „poskytovatel“ 

 

a 

 

jméno:  

bydliště:  

datum narození:  

bankovní spojení:  

dále jen „příjemce“, 

 

dále poskytovatel a příjemce společně jako „smluvní strany“. 
 

I. 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí finančních prostředků prostřednictvím rozpočtu poskytovatele 

(dále jen „dotace“) příjemci účelově vázaných na projekt výměny stávajícího neekologického kotle na 

pevná paliva s ručním přikládáním za zdroj tepla podporovaný v rámci Programu dle odstavce 2 

tohoto článku smlouvy blíže specifikovaný v Žádosti o poskytnutí dotace ze dne xx.xx.xxxx, pořadové 

číslo xxx (dále jen „projekt“) realizovaný v rodinném domě na adrese: 

 

Parcelní číslo: xxx LV č.: xxx                              

Katastrální území: xxxxxxxxxxx 

Druh pořizovaného zdroje tepla: xxxxxxxxxx 

(dále jen „účel dotace“) 

 

2. Výše dotace a podmínky jejího čerpání se řídí   Výzvou č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci 

Operačního programu životní prostředí (dále jen „Výzva“) a Programem „Zlepšování kvality ovzduší 

v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ – 3. výzva, identifikační číslo 

CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009913“ (dále jen „Program“) schválenými usnesením Rady hlavního 

města Prahy č. xxx  ze dne xx xx xxxx. 

 

3. V souladu s ustanovením § 10a odst. 5 písm. d) zákona o rozpočtových pravidlech poskytovatel 

prohlašuje, že zdrojem financování dotace je státní rozpočet a rozpočet EU prostřednictvím Fondu 

soudržnosti, Operačního programu životní prostředí. 
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4. Příjemce dotaci přijímá a prohlašuje, že bude projekt realizovat, resp. že projekt realizoval, svým 

jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu se zásadami efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti a 

v souladu s právními předpisy, podmínkami této smlouvy a s podmínkami Programu. 

 

5. Příjemce je povinen dosáhnout účelu dotace ve lhůtě maximálně do 6 měsíců od nabytí účinnosti této 

smlouvy. Dosažením účelu dotace se rozumí uvedení projektu do provozu v souladu s touto smlouvou 

a Programem. Příjemce souhlasí a bere na vědomí, že pokud nezrealizuje projekt a neuvede nový zdroj 

do provozu ve lhůtě do 6 měsíců od data podpisu této smlouvy, smlouva zaniká k poslednímu dni 

dvanáctiměsíční lhůty (rozvazovací podmínka). Příjemce ztrácí nárok na vyplacení dotace. 

 

II. 

Výše dotace 

 

1. Příjemci je poskytována dotace maximálně ve výši xxxxxx Kč (slovy xxxxxxxxxxxxxxx). Skutečná 

výše dotace je součtem dvou položek, (část A + část B), přičemž část A bude stanovena v závislosti na 

druhu pořizovaného nového zdroje:  

- část A je vypočtena jako procentní podíl výše dotace z celkových skutečných způsobilých výdajů 

projektu uvedených a doložených v rámci závěrečného vyúčtování a je závislá na druhu 

pořizovaného nového zdroje a současně je limitována maximální částkou takto: 

 

Nový tepelný zdroj 

Maximální možná výše 

poskytnuté dotace (část A 

v Kč) 

Procentuální podíl dotace na 

způsobilých výdajích projektu 

(část A v %) 

Plynový kondenzační kotel 95.000,-Kč 75% 

Tepelné čerpadlo 120.000,-Kč 80% 

Kotel na biomasu výhradně 

s automatickým přikládáním 
120.000,-Kč 80% 

 

- část B je příspěvek za prioritní území ve výši 7 500,- Kč, která platí pro celé území HMP, je 

pro všechny nově instalované typy tepelného zdroje stejná a neponižuje se. 

 

2. Za způsobilý výdaj je považován výdaj, který je v souladu s právními předpisy a podmínkami 

Programu, přiměřený, řádně identifikovatelný, prokazatelný, doložitelný, vynaložený v období od 15. 7. 

2015 včetně, přímo a výhradně spojený s realizací projektu. Výčet způsobilých výdajů je uveden 

v článku V. písm. b) Výzvy a v článku D odst. 3 Programu.  

3. Poskytnutí dotace probíhá formou zpětného vyplacení finančních prostředků, po prokázání realizace 

projektu a předložení řádného Vyúčtování na předepsaném formuláři Závěrečné finanční vyúčtování 

(dále jen „Vyúčtování“) v rozsahu dle článku V. této smlouvy. Poskytovatel se zavazuje poskytnout 

dotaci příjemci převodem na účet uvedený v záhlaví této smlouvy formou jednorázové úhrady ve lhůtě 

do 30 pracovních dní ode dne doručení řádného Vyúčtování; o této skutečnosti příjemce vyrozumí 

mailem, případně dopisem, v němž bude uvedena skutečná výše dotace. 

 



3 

 

III. 

Povinnosti příjemce 

 

1. Příjemce se zavazuje plně a prokazatelně splnit účel, na který mu byla dotace poskytnuta, a to v 

rozsahu uvedeném v článku I této smlouvy a dodržet jej po celou dobu udržitelnosti stanovenou pro 

plnění účelu projektu, tj. do 31. 12. 2031. V této lhůtě je příjemce povinen zajistit řádný provoz a 

údržbu nového zdroje tepla pořízeného v rámci projektu. Jedná se zejména o povinnost: 

 

a) provozovat zdroj tepla v souladu s podmínkami pro provoz stanovenými zákonem č. 201/2012 Sb., 

o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, výrobcem a dodavatelem,  

b) spalovat pouze ta paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním 

předpisem k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a která jsou 

výrobcem kotle určena jako vhodná k naplnění požadavků Nařízení komise (EU) č. 2015/1189 ze 

dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/12/ES, 

pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva, a toto na vyžádání prokázat 

poskytovateli (dokladem o nákupu vhodného paliva, fotodokumentací apod.), 

c) v případě kotle na pevná paliva provádět kontrolu technického stavu a provozu kotle v souladu s 

§ 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a to 

ve lhůtě stanovené tímto zákonem, 

d) zajistit v intervalech stanovených vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové 

cesty, provedení pravidelné kontroly spalinových cest, čištění spalinových cest a spotřebiče paliv, 

e) archivovat veškerou dokumentaci (originály příloh) projektu, které byly součástí žádosti o dotaci. 

 

2. Příjemce je v době udržitelnosti oprávněn vyměnit nový zdroj tepla pořízený v rámci projektu, ale 

pouze za zdroj se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry (emisní třídou), než měl 

vyměňovaný zdroj. Úmysl vyměnit nový zdroj, na který mu byla poskytnuta dotace, je příjemce 

povinen oznámit poskytovateli předem, a to písemně ve lhůtě minimálně 15 dní před zahájením 

výměny tohoto zdroje. 

  

3. Příjemce se zavazuje, že v případě změny vlastnických nebo uživatelských vztahů k nemovitosti, v níž 

byl realizován účel dotace, zajistí ve smlouvě o převodu těchto vztahů splnění všech podmínek a 

závazků příjemce, vyplývajících z této smlouvy, přenesením na nabyvatele vlastnických nebo 

uživatelských vztahů k nemovitosti. Současně je povinen do 1 měsíce od vzniku této skutečnosti o 

změně vlastníka či uživatele poskytovatele písemně informovat. 

 

4. Příjemce se zavazuje umožnit na základě písemné výzvy poskytovatele, v termínu uvedeném v této 

výzvě, vstup pověřenému zástupci poskytovatele do nemovitosti, v níž byl realizován projekt, za 

účelem provedení kontroly plnění závazků z této smlouvy plynoucích, a to po dobu 10 let od nabytí 

účinnosti této smlouvy. Tato povinnost příjemce se vztahuje rovněž na třetí osoby pověřené 

poskytovatelem, kontroly Ministerstva životního prostředí ČR, Státního fondu životního prostředí ČR, 

Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora a Nejvyššího kontrolního 

úřadu ČR. 

 

5. Příjemce se po dobu udržitelnosti projektu zavazuje archivovat veškeré originální doklady související 

s projektem v rozsahu dle písm. J. Programu a předložit je na vyžádání osobám uvedeným v odstavci 4 

tohoto článku smlouvy. 

 

6. V případě změny účtu před vyplacením dotace je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví nebo 

dispoziční právo k účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu 

změn identifikačních údajů smluvních stran není nutno uzavírat ke smlouvě dodatek.  
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IV. 

Vyúčtování dotace 

 

1. Příjemce je povinen doručit (osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na jednu z adres: 

Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1, nebo Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1) poskytovateli 

Vyúčtování, jež je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona o rozpočtových 

pravidlech, nejpozději do 30 pracovních dnů od data uvedení nového tepelného zdroje do provozu.  

Náležitosti Vyúčtování jsou stanoveny v písmenu K Programu a v přílohách Programu. 

 

2. Příjemce souhlasí a bere na vědomí, že pokud Vyúčtování nedoručí poskytovateli dotace do 30 

pracovních dnů od data uvedení nového tepelného zdroje do provozu (pro Příjemce, kteří mají již 

kompletní realizaci Projektu provedenou, platí termín do 30 pracovních dnů od podpisu smlouvy), 

ztrácí nárok na vyplacení dotace (rozhodné je vždy datum podání/doručení na hlavní podatelně 

MHMP, ul. Jungmannova 35/29). 

 

3. Pokud bude předložené Vyúčtování obsahovat chyby, nebo bude neúplné, vyzve poskytovatel 

příjemce k doplnění nebo opravě Vyúčtování a stanoví lhůtu k doručení řádného vyúčtování (max. 15 

pracovních dní od data doručení výzvy (e-mailu) k doplnění). Nebude-li Vyúčtování doplněno 

v souladu s pokyny poskytovatele, nárok na poskytnutí dotace zaniká.  

 

 

V. 

Kontrola dodržení smluvních podmínek. Porušení rozpočtové kázně 

 

1. Použití dotace podléhá veřejnosprávní kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce dotace je povinen 

umožnit poskytovateli dotace průběžnou a následnou kontrolu účelu dotace, poskytnout k tomuto 

účelu veškerou potřebnou dokumentaci a součinnost. 

 
2. Pokud poskytovatel zjistí, že příjemce nesplnil nebo neplní některou z podmínek vyplývající z této 

smlouvy, je oprávněn zahájit potřebné kroky vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti spočívající 

v porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů či 

porušení jiných podmínek pro poskytnutí dotace. Pokud příjemce poruší některou z povinností 

vyplývajících z této smlouvy, je mu poskytovatel oprávněn vyměřit odvod až do výše poskytnuté 

dotace v souladu s ustanovením § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. V případě prodlení s 

vrácením odvodu je příjemce povinen uhradit poskytovateli penále dle tohoto zákona. 

 

3. Příjemce je povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnoprávní kontrole, 

která mu byla uložena orgány uvedenými v článku III. odst. 4, na základě prováděných kontrol, a to 

v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem.   

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Příjemce prohlašuje, že jako poplatník daně z příjmů neuplatnil a neuplatní snížení základu daně 

z příjmů o výdaje na ekologické vytápění ve výši poskytnuté dotace podle § 24 odst. 2, písm. a) 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

2. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů tímto poskytovatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada hlavního města Prahy 

usnesením č. xx ze dne xx. xx. 2020. 

3. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Poskytovatel si vyhrazuje právo neodsouhlasit proplacení 

takových výdajů, které nejsou v souladu se způsobilými výdaji definovanými v Programu. 

4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že touto smlouvou projevily svoji 

vážnou vůli. Svým podpisem stvrzují, že smlouva byla uzavřena na základě jejich svobodné, pravé a 
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vážné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem a zavazují se, že 

se jejími ustanoveními budou řídit. 

5. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě dohody smluvních stran, a to pouze ve formě písemných 

postupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

6. Tato smlouva byla zhotovena v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží poskytovatel a jeden příjemce. 

7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv 

(CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních 

stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a plný text této 

smlouvy. 

8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 

ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují 

souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 

10. Platnost této smlouvy nezaniká dnem finančního ukončení projektu, nýbrž dnem, kdy smluvní strany 

splní všechny povinnosti, které jim vyplývají z této smlouvy. 

11. Práva a povinnosti v této smlouvě neupravené se řídí správním řádem, občanským zákoníkem, 

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 o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů a ostatními obecně závaznými právními předpisy. 

12. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena v rámci právního jednání s fyzickou 

osobou, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti a nevztahuje se na ni uveřejnění smlouvy 

v registru smluv dle ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 

znění pozdějších předpisů. 

13. Informační povinnost dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR") účinného od 25. května 2018 je ze strany poskytovatele 

splněna prostřednictvím informace uveřejněné na portálu www.praha.eu, a to na adrese: 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html. 

 

 

V Praze dne :       V Praze dne: 

        

         

………………………… ……………………… 

příjemce         Za poskytovatele: 

  RNDr. Štěpán Kyjovský      

             ředitel odboru   



Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 2592 ze dne 25. 10. 2021

                                                           I. Úprava rozpočtu příjmů  včetně tř. 8 - financování (strana MD)

MHMP - OCP 0010986 EU - Kotlíkové dotace Praha III 0000 8115 20 0254 1 407,50

C e l k e m 1 407,50

                                                            II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

MHMP - OCP 0010986 EU - Kotlíkové dotace Praha III 106515974 0254 1 407,50

C e l k e m 1 407,50

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 

Číslo akceOdbor/Organizace POLODPA

Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
UZ ORJ

Účel / Název akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
ORJ

Odbor/Organizace
Úprava celkových 

nákladů  (v tis. Kč)

UZ

Číslo akce  Název akce



 

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

Ministerstvo životního prostředí dne 7. 1. 2019 vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu 

Životní prostředí Výzvu č. 117 k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního 

programu Životní prostředí 2014–2020, podporovaného z Fondu soudržnosti v rámci Prioritní 

osy 2 se Specifickým cílem 2.1 - snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na 

expozici obyvatelstva nadlimitní koncentrací znečišťujících látek. Na základě této Výzvy 

žádaly jednotlivé kraje o finanční prostředky na náhradu stávajících tepelných zdrojů na pevná 

paliva v rodinných domech, aby se tak staly prostřednictvím svého dotačního projektu 

poskytovateli dotace fyzickým osobám. Hl. m. Praha podalo v souladu s usnesením RHMP  

č. 480 ze dne 25. 3. 2019 žádost o poskytnutí podpory v celkové výši 24 585 062,00 Kč.  

Na základě posouzení žádosti rozhodlo Ministerstvo životního prostředí o poskytnutí dotace a 

Hlavní město obdrželo potvrzení Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které bylo 

přílohou č. 2 usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1025 z 27. 5. 2019. Výše poskytnuté podpory 

neumožňovala výplatu dotací 13 žadatelům, kteří splnili podmínky Programu. Byla podána 

žádost o navýšení finančních prostředků se seznamem žadatelů (schváleno usnesením Rady č. 

370 z 1. 3. 2021). Na základě uvedené žádosti vydalo Ministerstvo životního prostředí „Změnu 

podmínek poskytnutí dotace“ s přílohou ke Změně č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace (příloha 

č. 1 k usnesení). Vydáním tohoto Rozhodnutí budou navýšeny finanční prostředky na částku 

celkových výdajů ve výši 28 597 085,44 Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na výplatu 

dotací 13 schváleným žadatelům, uvedeným v seznamu (příloha č. 1, usnesení Rady č. 370 z 1. 

3. 2021, přílohy č. 1 a 2 důvodové zprávy). Změnové Rozhodnutí je předkládáno Radě hl. m. 

Prahy na vědomí a je přílohou č. 1 tohoto usnesení.  

V příloze č. 2 usnesení je ke schválení předkládáno znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy obsahově identické se zněním, které bylo 

schváleno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1447 ze dne 13. 7. 2020. 

V příloze č. 3 usnesení je ke schválení předkládána úprava rozpočtu vlastního hlavního města 

Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) podle tabulky uvedené v příloze č. 3 

usnesení. Úprava rozpočtu je prováděna na základě zajištění termínů vyplácení dotací 

schváleným žadatelům – fyzickým osobám v rámci programu OPŽP „Zlepšování kvality 

ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“. Důvodem 



 

 

předfinancování z dočasně volných zdrojů hl. m. Prahy jsou dlouhé termíny poskytnutí 

investičního transferu ze strany MŽP ČR na pokrytí dotací zasmluvněných žadatelů.       

 

Předkládané usnesení obsahuje 3 přílohy:  

• Příloha č. 1 usnesení – Změna podmínek poskytnutí dotace včetně přílohy č. 2 

• Příloha č. 2 usnesení – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace 

• Příloha č. 3 usnesení – rozpočtové opatření 

Příloha důvodové zprávy č.1 a 2 - usnesení Rady č. 370 z 1. 3. 2021. 
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