Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle
Výzvy č. 1/2019 k předkládání žádostí na zajištění
předfinancování výměn nevyhovujících kotlů
z rozpočtu obce Chlebičov
(Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva)
Žadatel
* vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu na území obce Chlebičov

Jméno žadatele

Příjmení žadatele

Číslo OP

Datum narození

Číslo bankovního účtu žadatele

Místo trvalého pobytu
Ulice

Číslo popisné

Obec

PSČ

Kontakt
Telefon:

Email:

Číslo orientační

Místo realizace
* Identifikace rodinného domu/bytové jednotky v rodinném domě, kde bude realizována výměna kotle, pokud je
odlišná od místa trvalého pobytu

Ulice

Číslo popisné

Obec

PSČ

Číslo orientační

Nemovitost
Číslo LV, na kterém je
zapsán pozemek, jehož
je rodinný dům
součástí/na kterém je
zapsán rodinný dům

Par. č. pozemku, jehož je
rodinný dům součástí/na němž
se rodinný dům nachází

Katastrální území

Nový zdroj tepla
Tepelné čerpadlo
Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva)
Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva)
Plynový kondenzační kotel

Maximální výše dotace poskytována Moravskoslezským krajem
Kč

Datum podpisu smlouvy
o poskytnutí dotace

s

Moravskoslezským

krajem

Požadovaná výše bezúročné NFV
Nový zdroj tepla
Tepelné čerpadlo
Kotel na biomasu (samočinná dodávka
paliva)
Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva)
Plynový kondenzační kotel

Max. výše
bezúročné NFV
200 000 Kč

Požadovaná výše
bezúročné NFV

200 000 Kč
200 000 Kč
150 000 Kč

Čestné prohlášení žadatele:
Před podpisem žádosti si pečlivě pročtěte následující tvrzení, která prohlašujete
a svým podpisem stvrzujete!
Žadatel podpisem žádosti prohlašuje, že:
1.
není vůči obci Chlebičov v prodlení se splněním jakékoliv peněžité povinnosti;
2.
jeho práva nakládat s rodinným domem nejsou omezena soudcovským zástavním
právem, exekutorským zástavním právem nebo zástavním právem zřízeným ve
prospěch příslušných orgánů pro pohledávky na daních, pojistném na sociální
zabezpečení nebo pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Rodinný dům není v době
podání žádosti předmětem výkonu rozhodnutí nebo exekuce;
3.
vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, rozhodnutí správního,
daňového či jiného orgánu veřejné správy na plnění, které by mohlo být důvodem
exekuce;
4.
nemá k datu podání žádosti evidovány žádné závazky po splatnosti u finančního
úřadu vůči státu, u orgánů veřejné správy, u peněžního ústavu;
5.
vůči němu nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení a neexistují žádné
skutečnosti, které by umožňovaly či vedly k zahájení insolvenčního řízení na jeho
majetek z hlediska zákonných předpokladů, a to ani v dohledné budoucnosti nejméně
1 roku.

V

dne:

Jméno a podpis žadatele
(resp. oprávněné osoby)

Povinné přílohy žádosti:
- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (originál nebo
ověřená kopie smlouvy).
- Potvrzení o souhlasu s inkasem z účtu žadatele s neomezeným počtem inkas do výše
maximální možné dotace od Moravskoslezského kraje, uvedené ve smlouvě
o poskytnutí dotace.
- Souhlas manžela/ky s uzavřením smlouvy o NFV, který má ve společném jmění
manželů společně s žadatelem nemovitost nebo spoluvlastnický podíl na nemovitosti,
ve které má být realizován předmětný Dotační program na realizaci výměny kotle.
- Plná moc (s notářsky nebo úředně ověřeným podpisem) – pouze v případě, kdy za
žadatele žádost zpracuje a podepíše jiná osoba.
- Souhlas se zpracováním osobních údajů.

