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MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2,
Specifický cíl 2.1
Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na
expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících
látek
Výzva č. 2
Zařazení žádosti do programu
1. Číslo žádosti
2. Kraj

Moravskoslezský kraj

3. Název
programu

Operační program Životní prostředí

Žadatel
4. Jméno
žadatele

5. Příjmení
žadatele

6. Číslo OP

7. Datum
narození

8. Číslo
bankovního účtu

Místo trvalého pobytu
9. Ulice

10. Číslo popisné

11. Číslo
orientační

12. Obec

13. Část obce

14. PSČ

Kontakt
15. Telefon

16. E-mail

Bydliště (kontaktní adresa)
V případě, že adresa místa trvalého pobytu je odlišná od skutečného
bydliště (kontaktní adresy), vyplňte také adresu bydliště (kontaktní
adresu):

1

Tuto žádost nevyplňujte – je nutno vyplnit elektronicky v aplikaci
https://kotliky.msk.cz/.

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

18. Číslo popisné

19. Číslo orientační

20. Obec

21. Část obce

22. PSČ

24. Číslo listu
vlastnictví
nemovitosti
26. Katastrální
území

23. Počet bytových jednotek
25. Číslo parcely zastavěné
nemovitosti
27. Přítomnost plynové přípojky
na pozemku žadatele (příp. na
hraně pozemku)
28. Plocha vytápěných obytných
místností (m2)

Předmět žádosti o podporu
Označ
ení

Typ opatření
(výdaje)

A2

Automatický
kotel na uhlí a
biomasu
(kombinovaný)

A3

Kotel na biomasu
s ručním
přikládáním

A3

Automatický
kotel pouze na
biomasu

Cena
(Kč s DPH)

Kód
SVT*

B

Tepelné čerpadlo

C

Kondenzační
kotel na zemní
plyn

D

Otopná soustava

-

Akumulační
nádoba

-

D1

Celková cena dílčího
projektu (Kč s DPH)
Požadovaná výše
dotace

Zatrhněte
realizovaná
opatření (výdaj)
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(Kč s DPH)
* Vyplňuje se pouze v případě, kdy žadatel již má vybraný konkrétní zdroj tepla dle Seznamu výrobků a
technologií na https://svt.sfzp.cz/ [pro Dotační program Kotlíkové dotace – 2. kolo (67. výzva OPŽP od
2017)].

Účelové určení dotace, cíl a popis projektu
Popis stávajícího kotle včetně přiložené fotodokumentace v příloze žádosti
(typové označení, příp. výkon kotle, způsob přikládání, otop)
Typové označení
Jmenovitý
kotle
tepelný výkon
(Výrobní číslo)
kotle (kW)
Prohořívací (převážně
litinové)
Odhořívací (převážně
Konstrukce kotle
ocelové)
Zplyňovací
1. třída
Třída kotle

2. třída
Není známo

Druh používaného paliva (resp. paliv)
a zdroje
energie

Odhad podílu jednotlivých paliv a
zdrojů energie na pokrytí tepelné
potřeby budovy (v %) (včetně
ostatních zdrojů, např. elektrokotle,
plynové kotle, el. přímotopy)

Dřevo
Černé uhlí
Hnědé uhlí
Zemní plyn
Elektřina
Jiné (uveďte)
Součet podílů jednotlivých paliv a
zdrojů energie

100%

Povinné přílohy žádosti:
Smlouva (Potvrzení z banky) o vedení běžného účtu žadatele - kopie
Fotodokumentace původního kotle napojeného na otopnou soustavu a
komínové těleso
Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního kotle - kopie
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Další přílohy, které je třeba předložit společně s žádostí, pokud jsou
relevantní:
Souhlas s realizací dílčího projektu realizovaného v rámci dotačního
programu
Moravskoslezského
kraje
„Kotlíkové
dotace
v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ – kopie nebo originál
Plná moc (notářsky nebo úředně ověřená) pro osobu pověřenou
podpisem žádosti o dotaci - originál
Čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči statutárnímu městu Ostrava (týká
se pouze vlastníků rodinných domů nacházejících se na území
statutárního města Ostravy) – kopie nebo originál
Žadatel čestně prohlašuje, že:
- v souladu s podmínkami dotačního programu zdroj tepla uvedený v části „Účelové
určení dotace, cíl a popis projektu“ v objektu uvedeném v části „Místo realizace“
může plnit funkci hlavního zdroje vytápění a že je prokazatelně v provozu nebo byl
v provozu před realizací výměny zdroje.
- nahrazovaný zdroj tepla v rodinném domě nebyl v minulosti (nejdříve od 1. 1.
2009) podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám, ze společných
programů na podporu výměny kotlů (kraje a MŽP), z programu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji“, z programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji
II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“ nebo v rámci individuální dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
- se seznámil s podmínkami poskytování dotace z tohoto dotačního programu
v rámci Specifického cíle 2.1, prioritní osy 2, Operačního programu Životní
prostředí 2014 - 2020 a porozuměl jeho obsahu.
- údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé, a že si je vědom, že uvedení nepravdivých
údajů bude znamenat ztrátu dotace a postih ve smyslu platných právních
předpisů.
Žadatel souhlasí:
- s případnou budoucí kontrolou předmětu dotace 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 uznatelných
nákladů. (Podrobnosti budou stanoveny v příslušné smlouvě o poskytnutí dotace).
V ……………………………..
……………………………………………………
Jméno a příjmení

……………………………………………………
Podpis žadatele
Žádost o poskytnutí dotace byla zaregistrována dne ………….. v ……….. hod.
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