Žádost o poskytnutí dotace
v rámci dotačního programu
Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II.
realizovaného v rámci projektu registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005154 s názvem Snížení emisí
z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji II. v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Snížit emise
z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
Operační program Životní prostředí 2014 – 2020
PID:

Žadatel
Titul před jménem:

Jméno žadatele

Příjmení žadatele

Titul za jménem: Datum narození

Místo trvalého pobytu žadatele
Ulice

Číslo popisné

Číslo orientační

Obec

Část obce

PSČ

Kontaktní adresa žadatele je odlišná od adresy trvalého pobytu –
Kontaktní adresa žadatele

ano /

ne

Ulice

Číslo popisné

Číslo orientační

Obec

Část obce

PSČ

Kontaktní údaje žadatele
Telefon

E-mail

Za žadatele jedná zplnomocněná osoba na základě úředně ověřené plné moci –
Kontaktní údaje zplnomocněné osoby

ano /

Jméno a příjmení zplnomocněné osoby
Telefon

E-mail

Údaje o bakovním účtu žadatele
Bankovní spojení žadatele (předčíslí účtu - číslo
účtu / kód banky):
Název banky
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/
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Předmět žádosti o podporu dílčího projektu
Označení

Typ opatření (výdaje)

Cena (Kč s DPH)

Kód SVT

A2

Kotel na pevná paliva – kombinovaný uhlí/biomasa - automatický

0,00

A3

Kotel na pevná paliva – výhradně biomasa - ruční

0,00

A4

Kotel na pevná paliva – výhradně biomasa - automatický

0,00

B

Tepelné čerpadlo

0,00

C

Kondenzační kotel na zemní plyn

0,00

D

Otopná soustava

0,00

-

D1

Akumulační nádoba

0,00

-

Zatrhněte
realizovaná
opatření
(výdaj)

0,00

Celkové výdaje (cena) dílčího projektu (Kč s DPH)

Účelové určení dotace, cíl a popis projektu
Popis stávajícího kotle na pevná paliva včetně přiložené fotodokumentace v příloze žádosti (typové označení, příp. výkon
kotle, způsob přikládání, otop)

Typové označení kotle
Konstrukce kotle

Jmenovitý tepelný výkon kotle
(kW)
Prohořívací (převážně litinové)
Odhořívací (převážně ocelové)
Zplyňovací

Emisní třída kotle

1. třída
2. třída
Není známo

Druh používaného paliva, resp. paliv

Odhad podílu jednotlivých paliv a zdrojů energie na
pokrytí tepelné potřeby budovy (v %)

Dřevo

0

Černé uhlí

0

Hnědé uhlí

0

Další zdroje vytápění v daném objektu (rodinném domě)
Ano /
Popis dalších zdrojů vytápění v daném objektu (rodinném domě)

Ne

Druh používaného paliva, resp. paliv

Odhad podílu jednotlivých paliv a zdrojů energie na pokrytí tepelné potřeby
budovy (v %)

Zemní plyn

0

Elektřina

0

Jiný zdroj

0

Součet podílů jednotlivých paliv na pokrytí tepelné potřeby budovy (v %)

0

Místo realizace je odlišné od adresy trvalého pobytu -

NE
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ANO /

Místo realizace (identifikace rodinného domu/bytové jednotky v rámci rodinného domu, kde bude realizována výměna kotle)
Ulice

Číslo popisné

Číslo orientační

Obec

Část obce

PSČ

Prioritní obec:

Ne

Počet bytových jednotek

Číslo listu vlastnictví nemovitosti (LV)

Číslo parcely zastavěné nemovitosti

Katastrální území (název)

Přítomnost plynové přípojky na pozemku žadatele (příp. na hranici pozemku)
Plocha vytápěných obytných místností (m2)

ANO

NE

Seznam požadovaných dokumentů:
Fotodokumentace původního kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso (povinná příloha), rodinného
domu a kotelny (místnosti), ve které je původní kotel umístěn.
Doklad o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém
tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. U
zdrojů nahrazených před 31. 12. 2016 lze nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu kotle (fotografie štítku kotle,
návod k obsluze či jiné dokumenty. Současně musí být ze strany žadatele doložen doklad k prokázání, že stávající
(vyměňovaný kotel) nebyl k 31. 12. 2016 v provozu.
Čestné prohlášení k emisní třídě původního zdroje vytápění v případě kotlů, u kterých je třída kotle neznámá
(nenahrazuje doklad o kontrole technického stavu u kotlů, které nebyly předány k ekologické likvidaci do 31. 12.
2016).
Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k rodinnému domu k nákupu, instalaci a provozování nového
kotle v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.
Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce v rámci rodinného domu a rovněž k rodinnému
domu k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové
jednotky.
Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky v rámci rodinného domu
nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového
podílu na předmětném rodinném domě k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě.
Písemný souhlas vlastníka pozemku k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v případě, kdy
vlastník nemovitosti (rodinného domu) je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.
Kopie smlouvy o zřízení stávajícího bankovního účtu nebo případně potvrzení příslušné banky či spořitelny o vedení
bankovního účtu na jméno žadatele (případně na jméno druhého z manželů) s uvedením čísla účtu, na který má být
dotace zaslána.
Plná moc (v případě, že za žadatele jedná zplnomocněná osoba, dokládá se úředně ověřená plná moc).
Čestné prohlášení v případě podnikatelské činnosti v daném objektu.
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PROHLÁŠENÍ ŽADATELE
Žadatel podpisem této žádosti prohlašuje, že stávající/původní kotel na pevná paliva s ručním přikládáním, který je uveden v této
žádosti (viz „Účelové určení dotace, cíl a popis projektu“) je funkční a plní (v případě již zrealizované výměny kotle byl funkční
a plnil) funkci hlavního zdroje vytápění ve výše uvedeném objektu (rodinném domě) - viz kolonka „Místo realizace“.
Žadatel podpisem této žádosti prohlašuje, že stávající/původní kotel na pevná paliva s ručním přikládáním, který je uveden v této
žádosti (viz „Účelové určení dotace, cíl a popis projektu“) nebyl v minulosti, nejdříve od 1. 1. 2009, podpořen z programů
Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů (kraje a MŽP) nebo z dotačního
programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I.
Žadatel podpisem této žádosti prohlašuje, že u nového zdroje vytápění nedojde k dvojímu financování z jiného dotačního
programu.
Žadatel podpisem žádosti vyjadřuje souhlas s případnou budoucí kontrolou předmětu dotace (včetně kontroly na místě před
podpisem smlouvy) a podmínek přidělení dotace v případě jejího přiznání, a to včetně nutnosti zpřístupnění nového zdroje tepla
a všech prostor, kde byly realizovány investice zahrnuté do celkových způsobilých výdajů (podrobnosti budou stanoveny v
příslušné smlouvě o poskytnutí dotace v rámci Dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II.).
Žadatel vyplněním této žádosti souhlasí s poskytnutím a zpracováním osobních údajů pro účely dotačního programu
vyhlašovateli dotačního programu - Olomouckému kraji a případně třetím osobám zapojeným do administrace dotačního
programu.
V

Datum :

9.8.2017
Jméno a podpis žadatele
(oprávněné osoby)
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