
Obec Jindřichovice pod Smrkem 
 

 

 

Směrnice 
 

o vytvoření a použití účelových prostředků Obecního fondu životního prostředí (OFŽP) obce Jindřichovice pod 
Smrkem 

 
Zastupitelstvo Obce Jindřichovice pod Smrkem se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2016, která stanoví 
postup a podmínky pro poskytování finančních prostředků z Obecního fondu životního prostředí (dále OFŽP) 
obce Jindřichovice pod Smrkem  
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1.1 Zastupitelstvo Obce Jindřichovice od Smrkem svým usnesením č. 6/2016 ze dne 15. 12. 2016 zřídilo v 
souladu § 5 odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a § 84 odst. 2) písm. 
c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, trvalý peněžní fond obce s názvem „Obecní fond životního prostředí“ (dále 
jen OFŽP). 
 
1.2 Podrobnosti o příjmech a výdajích finančních prostředků fondu a účelu jeho použití stanovují tyto zásady.  
 

Článek 2 
Účel fondu 

2.1 Obec Jindřichovice pod Smrkem se hlásí k principům Agendy 21 a trvale udržitelného rozvoje. 
 
Trvale udržitelný rozvoj – nebo snad přesněji způsob života – je zaměřen na hledání harmonie mezi člověkem a 
přírodou, mezi společností a jejím životním prostředím tak, abychom se co nejvíc přiblížili ideálům humanismu 
a úcty k životu a k přírodě. Je to způsob života, který hledá rovnováhu mezi svobodami každého jednotlivce a 
jeho odpovědností vůči jiným lidem i přírodě jako celku, a to včetně odpovědnosti vůči budoucím generacím. 
 
2.2 Obec Jindřichovice pod Smrkem vytvořila Obecní fond životního prostředí, za účelem poskytování 
příspěvků a půjček vlastníkům domů a bytů na podporu jejich úsilí o zlepšení stavu životního prostředí podle 
dále stanovených pravidel a podmínek.  
 

Článek 3 
Rámec působnosti fondu 

3.1 Fond nemá právní subjektivitu a plnění jeho cílů spadá do pravomoce Zastupitelstva obce Jindřichovice pod 
Smrkem (dále jen „zastupitelstvo“), které může k tomuto účelu zmocnit starostu nebo jinou fyzickou nebo 
právnickou osobu i určit podmínky, za kterých je zmocnění platné. 
 
3.2 Obec zřídí zvláštní účet u vybraného peněžního ústavu nesoucí název fondu, 
na kterém budou spravovány finanční prostředky fondu (dále jen „účet“). 
 
3.3 Účetními a finančními úkony je pověřen Obecní úřad Jindřichovice pod Smrkem (dále jen „OÚ“), který bude 
zároveň zajišťovat administrativu spojenou s evidováním, vyřizováním, zpracováním a archivací žádostí na 
poskytnutí účelově vázaných prostředků z fondu.  
 

Článek 4 
Určení vybraných pojmů 

4.1 Území obce je: 
a) katastrální území obce Jindřichovice pod Smrkem. 



 

 
 
 

 

b) katastrální území osady Dětřichovec. 
  
4.2 Občané a subjekty jsou: 

a) občané trvale hlášení a žijící na území obce 
b) subjekty se sídlem na území obce  
c) subjekty trvale působící na území obce 

 
Článek 5 

Cíle fondu 
Fond si klade za cíl: 
5.1 získávat finanční prostředky: 

a) z rozpočtu obce Jindřichovice pod Smrkem, zejména ze zisku za prodanou ekologickou 
elektřinu, kterou vyrobily obecní větrné elektrárny. 

b) z jiných veřejných a soukromých zdrojů. 
 
5.2 podporovat vybrané projekty a činnosti občanů a subjektů na území obce, které: 

a)  zabrání zhoršování životního prostředí 
b) zlepší stav životního prostředí 
c) stabilizují dobrý stav životního prostředí 
d) pomohou zvýšit životní úroveň žadatele, občanů nebo subjektů na území obce v souladu  

s principy trvale udržitelného rozvoje. 
 
5.3 poskytovat aktivním, pracovitým a uvědomělým občanům a subjektům na území obce stanovenou část 
účelově vázaných finančních prostředků na realizaci vybraných projektů a činností. 
 
5.4 motivovat občany a subjekty na území obce k aktivnímu přístupu při hledání a nalézání řešení problémů 
spojených s vlastní životní úrovní, bezprostředním okolím a vztahy k životnímu prostředí jako celku. 
 
5.5 kontrolovat účelovost a efektivitu vynaložených účelově vázaných finančních prostředků u vybraných 
projektů a činností. 
 
5.6 vymáhat plnění vyplývající ze smlouvy o poskytnutí účelově vázaných finančních prostředků (dále jen 
„ÚVP“), včetně vrácení ÚVP, pokud tyto nebyly vynaloženy v souladu se smlouvou. 
 

Článek 6 
Finanční prostředky fondu 

6.1 Základní finanční prostředky fondu pro daný rok tvoří podíl ze zisku dosaženého v předchozím kalendářním 
roce z prodané elektřiny, vyrobené obecními větrnými elektrárnami. Ziskem se rozumí tržba minus náklady 
(splátky půjčky, úroky, pojištění a ostatní provozní výdaje a náklady). 
 
6.2 O výši podílu ze zisku rozhoduje zastupitelstvo. Podíl ze zisku je vždy nejméně 10%. 
 
6.3 Ostatní finanční prostředky fondu, podaří-li se takové získat, se přičítají pro daný rok k základním finančním 
prostředkům. 
 
6.4Fond nesmí vykazovat záporné hospodaření. 
 

Článek 7 
Předmět podpory 

7.1 VODNÍ A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – URČENO POUZE PRO OBČANY 
a) vrtání nové studny s cílem trvalého samozásobení vodou 
b) prohloubení původní studny s cílem trvalého samozásobení vodou 



 

 
 
 

 

c) budování nebo oprava vodovodního řadu k rozvodu vody z jedné studny do jedné nebo více 
domácností v bezprostředním sousedství 

d) koupě a instalace zařízení a zavádění opatření pro úsporné a šetrné zacházení s pitnou i 
užitkovou vodou 

e) koupě a instalace zařízení pro zvýšení kvality pitné vody 
f) koupě a instalace nové domácí čistírny odpadních vod (ČOV) 

 
7.2 OCHRANA ČISTOTY OVZDUŠÍ – URČENO POUZE PRO OBČANY 

a) výměna stávajícího centrálního zdroje vytápění připojeného na otopnou soustavu a spalujícího 
fosilní paliva za nový zdroj určený výrobcem pro spalování biomasy 

 
7.3 ÚSPORA ENERGIE – URČENO POUZE PRO OBČANY 

a) tepelná izolace střechy a půdních prostor 
b) tepelná izolace obvodového pláště budovy 
c) výměna původních vnějších otvorových výplní za nové, v případě oken s termoizolačním 

prosklením 
 
7.4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE – URČENO POUZE PRO OBČANY 

a) sluneční kolektory na ohřev vody (s výjimkou kolektorů pro ohřev bazénů) 
b) fotovoltaické (sluneční) panely na výrobu elektřiny 
c) koupě a instalace tepelného čerpadla 
d) koupě a instalace malé větrné elektrárny 

 
7.5 KRAJINA, EKOLOGICKÉ HOSPODAŘENÍ A PODNIKÁNÍ – URČENO PRO OBČANY A SUBJEKTY 

a) budování remízků 
b) budování mokřad a biokoridorů 
c) zavádění výroby s použitím ekologických materiálů a technologických postupů 

 
7.6 VZDĚLÁNÍ, OSVĚTA, VÝCHOVA – URČENO PRO OBČANY A SUBJEKTY 

a) programy k zavádění ekologicky vyváženého myšlení a konání 
 

Článek 8 
Forma podpory 

8.1 Žadateli může být poskytnuta pouze 1 dotace v daném roce na 1 projekt. 
 
8.2 Fond může žadateli poskytnout finanční podporu ve výši nejvýše 40% z celkové částky plánované akce. 
 
8.3 Celková částka finanční podpory činí nejvýše 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun) na jednu schválenou akci. 
 
8.4 Finanční podpora se skládá ze dvou položek: 

a) nevratná dotace ve výši do 50% poskytnuté finanční podpory, 
b) vratná bezúročná půjčka ve výši do 50% z celkově poskytnuté finanční podpory se splatností do 

2 let s minimální měsíční splátkou 500,- Kč. 
 
8.5 Finanční podporu z Fondu je možné kombinovat s jinými soukromými a veřejnými finančními podporami. 
 
8.6 Omezení v §2, odstavcích 2 a 3 není závazné pro obec, je-li sama žadatelem o poskytnutí finanční podpory, 
přičemž projekty ve veřejném zájmu jsou prioritní. 
 
8.7 Na předmět podpory dle §1 odst. 1 a) a b) může být žadateli místo podpory dle §2 odst. 1 – 6 poskytnuta 
podpora formou jednorázové nevratné dotace ve výši do 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun). 
 



 

 
 
 

 

Článek 9 
Způsob a podmínky pro získání podpory 

9.1 OÚ zajistí vypracování následujících podkladů: 
a) vzor jednotné žádosti o finanční podporu z Fondu, která sestává z formuláře žádosti a seznamu 

povinných příloh, 
b) návrh smlouvy o poskytnutí účelově vázané finanční podpory mezi obcí a příjemcem podpory. 

 
9.3 Žadateli podáním žádosti nevzniká právní nárok na poskytnutí podpory. 
 

Článek 10 
Závěrečná ustanovení 

10.1 Fond může být zrušen usnesením zastupitelstva do posledního dne měsíce srpna v daném kalendářním 
roce s účinností od následujícího kalendářního roku. 
 
10.2 Finanční prostředky na zvláštním účtu k datu zrušení fondu přejdou na běžný účet obce Jindřichovice pod 
Smrkem. 
 
10.3 Nabytím účinnosti tohoto vnitřního předpisu se ruší Obecně závazná vyhláška č. 02/2015 o vytvoření 
Obecního fondu životního prostředí schválená dne 17. 11. 2015. Zároveň se tímto ruší Směrnice č. 01/2015, 
která upravuje podmínky čerpání prostředků fond OFŽP schválená dne 17. 11. 2015  
 

Článek 11 
Přechodné ustanovení 

11.1 Žádosti podané před nabytím účinnosti této směrnice se posuzují podle dosavadní vyhlášky č. 02/2015. 
 
 
Projednáno a schváleno na veřejné schůzi zastupitelstva obce Jindřichovice pod Smrkem dne 15. 12. 2016 
usnesením č. 6/2016.  
 
Směrnice č. 1/2016 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dne 1. 1. 2017 
 
V Jindřichovicích pod Smrkem, dne 21. 12. 2016 
 
 
 
Pavel Novotný         Ing. Luboš Salaba  
   starosta                        místostarosta  
      v. r.                     v. r.  
 

 

 

 



Obec Jindřichovice pod Smrkem 
 

 

 

Směrnice 
 

o vytvoření a použití účelových prostředků Obecního fondu životního prostředí (OFŽP) obce Jindřichovice pod 
Smrkem 

 
Zastupitelstvo Obce Jindřichovice pod Smrkem se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2016, která stanoví 
postup a podmínky pro poskytování finančních prostředků z Obecního fondu životního prostředí (dále OFŽP) 
obce Jindřichovice pod Smrkem  
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1.1 Zastupitelstvo Obce Jindřichovice od Smrkem svým usnesením č. 6/2016 ze dne 15. 12. 2016 zřídilo v 
souladu § 5 odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a § 84 odst. 2) písm. 
c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, trvalý peněžní fond obce s názvem „Obecní fond životního prostředí“ (dále 
jen OFŽP). 
 
1.2 Podrobnosti o příjmech a výdajích finančních prostředků fondu a účelu jeho použití stanovují tyto zásady.  
 

Článek 2 
Účel fondu 

2.1 Obec Jindřichovice pod Smrkem se hlásí k principům Agendy 21 a trvale udržitelného rozvoje. 
 
Trvale udržitelný rozvoj – nebo snad přesněji způsob života – je zaměřen na hledání harmonie mezi člověkem a 
přírodou, mezi společností a jejím životním prostředím tak, abychom se co nejvíc přiblížili ideálům humanismu 
a úcty k životu a k přírodě. Je to způsob života, který hledá rovnováhu mezi svobodami každého jednotlivce a 
jeho odpovědností vůči jiným lidem i přírodě jako celku, a to včetně odpovědnosti vůči budoucím generacím. 
 
2.2 Obec Jindřichovice pod Smrkem vytvořila Obecní fond životního prostředí, za účelem poskytování 
příspěvků a půjček vlastníkům domů a bytů na podporu jejich úsilí o zlepšení stavu životního prostředí podle 
dále stanovených pravidel a podmínek.  
 

Článek 3 
Rámec působnosti fondu 

3.1 Fond nemá právní subjektivitu a plnění jeho cílů spadá do pravomoce Zastupitelstva obce Jindřichovice pod 
Smrkem (dále jen „zastupitelstvo“), které může k tomuto účelu zmocnit starostu nebo jinou fyzickou nebo 
právnickou osobu i určit podmínky, za kterých je zmocnění platné. 
 
3.2 Obec zřídí zvláštní účet u vybraného peněžního ústavu nesoucí název fondu, 
na kterém budou spravovány finanční prostředky fondu (dále jen „účet“). 
 
3.3 Účetními a finančními úkony je pověřen Obecní úřad Jindřichovice pod Smrkem (dále jen „OÚ“), který bude 
zároveň zajišťovat administrativu spojenou s evidováním, vyřizováním, zpracováním a archivací žádostí na 
poskytnutí účelově vázaných prostředků z fondu.  
 

Článek 4 
Určení vybraných pojmů 

4.1 Území obce je: 
a) katastrální území obce Jindřichovice pod Smrkem. 



 

 
 
 

 

b) katastrální území osady Dětřichovec. 
  
4.2 Občané a subjekty jsou: 

a) občané trvale hlášení a žijící na území obce 
b) subjekty se sídlem na území obce  
c) subjekty trvale působící na území obce 

 
Článek 5 

Cíle fondu 
Fond si klade za cíl: 
5.1 získávat finanční prostředky: 

a) z rozpočtu obce Jindřichovice pod Smrkem, zejména ze zisku za prodanou ekologickou 
elektřinu, kterou vyrobily obecní větrné elektrárny. 

b) z jiných veřejných a soukromých zdrojů. 
 
5.2 podporovat vybrané projekty a činnosti občanů a subjektů na území obce, které: 

a)  zabrání zhoršování životního prostředí 
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Finanční prostředky fondu 

6.1 Základní finanční prostředky fondu pro daný rok tvoří podíl ze zisku dosaženého v předchozím kalendářním 
roce z prodané elektřiny, vyrobené obecními větrnými elektrárnami. Ziskem se rozumí tržba minus náklady 
(splátky půjčky, úroky, pojištění a ostatní provozní výdaje a náklady). 
 
6.2 O výši podílu ze zisku rozhoduje zastupitelstvo. Podíl ze zisku je vždy nejméně 10%. 
 
6.3 Ostatní finanční prostředky fondu, podaří-li se takové získat, se přičítají pro daný rok k základním finančním 
prostředkům. 
 
6.4Fond nesmí vykazovat záporné hospodaření. 
 

Článek 7 
Předmět podpory 

7.1 VODNÍ A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – URČENO POUZE PRO OBČANY 
a) vrtání nové studny s cílem trvalého samozásobení vodou 
b) prohloubení původní studny s cílem trvalého samozásobení vodou 



 

 
 
 

 

c) budování nebo oprava vodovodního řadu k rozvodu vody z jedné studny do jedné nebo více 
domácností v bezprostředním sousedství 

d) koupě a instalace zařízení a zavádění opatření pro úsporné a šetrné zacházení s pitnou i 
užitkovou vodou 

e) koupě a instalace zařízení pro zvýšení kvality pitné vody 
f) koupě a instalace nové domácí čistírny odpadních vod (ČOV) 

 
7.2 OCHRANA ČISTOTY OVZDUŠÍ – URČENO POUZE PRO OBČANY 

a) výměna stávajícího centrálního zdroje vytápění připojeného na otopnou soustavu a spalujícího 
fosilní paliva za nový zdroj určený výrobcem pro spalování biomasy 

 
7.3 ÚSPORA ENERGIE – URČENO POUZE PRO OBČANY 

a) tepelná izolace střechy a půdních prostor 
b) tepelná izolace obvodového pláště budovy 
c) výměna původních vnějších otvorových výplní za nové, v případě oken s termoizolačním 

prosklením 
 
7.4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE – URČENO POUZE PRO OBČANY 

a) sluneční kolektory na ohřev vody (s výjimkou kolektorů pro ohřev bazénů) 
b) fotovoltaické (sluneční) panely na výrobu elektřiny 
c) koupě a instalace tepelného čerpadla 
d) koupě a instalace malé větrné elektrárny 

 
7.5 KRAJINA, EKOLOGICKÉ HOSPODAŘENÍ A PODNIKÁNÍ – URČENO PRO OBČANY A SUBJEKTY 

a) budování remízků 
b) budování mokřad a biokoridorů 
c) zavádění výroby s použitím ekologických materiálů a technologických postupů 

 
7.6 VZDĚLÁNÍ, OSVĚTA, VÝCHOVA – URČENO PRO OBČANY A SUBJEKTY 

a) programy k zavádění ekologicky vyváženého myšlení a konání 
 

Článek 8 
Forma podpory 

8.1 Žadateli může být poskytnuta pouze 1 dotace v daném roce na 1 projekt. 
 
8.2 Fond může žadateli poskytnout finanční podporu ve výši nejvýše 40% z celkové částky plánované akce. 
 
8.3 Celková částka finanční podpory činí nejvýše 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun) na jednu schválenou akci. 
 
8.4 Finanční podpora se skládá ze dvou položek: 

a) nevratná dotace ve výši do 50% poskytnuté finanční podpory, 
b) vratná bezúročná půjčka ve výši do 50% z celkově poskytnuté finanční podpory se splatností do 

2 let s minimální měsíční splátkou 500,- Kč. 
 
8.5 Finanční podporu z Fondu je možné kombinovat s jinými soukromými a veřejnými finančními podporami. 
 
8.6 Omezení v §2, odstavcích 2 a 3 není závazné pro obec, je-li sama žadatelem o poskytnutí finanční podpory, 
přičemž projekty ve veřejném zájmu jsou prioritní. 
 
8.7 Na předmět podpory dle §1 odst. 1 a) a b) může být žadateli místo podpory dle §2 odst. 1 – 6 poskytnuta 
podpora formou jednorázové nevratné dotace ve výši do 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun). 
 



 

 
 
 

 

Článek 9 
Způsob a podmínky pro získání podpory 

9.1 OÚ zajistí vypracování následujících podkladů: 
a) vzor jednotné žádosti o finanční podporu z Fondu, která sestává z formuláře žádosti a seznamu 

povinných příloh, 
b) návrh smlouvy o poskytnutí účelově vázané finanční podpory mezi obcí a příjemcem podpory. 

 
9.3 Žadateli podáním žádosti nevzniká právní nárok na poskytnutí podpory. 
 

Článek 10 
Závěrečná ustanovení 

10.1 Fond může být zrušen usnesením zastupitelstva do posledního dne měsíce srpna v daném kalendářním 
roce s účinností od následujícího kalendářního roku. 
 
10.2 Finanční prostředky na zvláštním účtu k datu zrušení fondu přejdou na běžný účet obce Jindřichovice pod 
Smrkem. 
 
10.3 Nabytím účinnosti tohoto vnitřního předpisu se ruší Obecně závazná vyhláška č. 02/2015 o vytvoření 
Obecního fondu životního prostředí schválená dne 17. 11. 2015. Zároveň se tímto ruší Směrnice č. 01/2015, 
která upravuje podmínky čerpání prostředků fond OFŽP schválená dne 17. 11. 2015  
 

Článek 11 
Přechodné ustanovení 

11.1 Žádosti podané před nabytím účinnosti této směrnice se posuzují podle dosavadní vyhlášky č. 02/2015. 
 
 
Projednáno a schváleno na veřejné schůzi zastupitelstva obce Jindřichovice pod Smrkem dne 15. 12. 2016 
usnesením č. 6/2016.  
 
Směrnice č. 1/2016 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dne 1. 1. 2017 
 
V Jindřichovicích pod Smrkem, dne 21. 12. 2016 
 
 
 
Pavel Novotný         Ing. Luboš Salaba  
   starosta                        místostarosta  
      v. r.                     v. r.  
 

 

 

 


