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Město Bohumín 
Odbor životního prostředí a služeb 
Masarykova 158 
735 81  Bohumín 
      
 

Žádost o poskytnutí bezúro čné zápůjčky na financování vým ěny kotl ů na pevná paliva          
v rodinných domech v rámci Opera čního programu Životní prost ředí 2014–2020  

Žadatel* 
 Jméno 
žadatele 

 Příjmení 
žadatele  Číslo OP Datum 

narození 
Číslo bankovního 

účtu 

     

*  vlastník rodinného domu, 

* spoluvlastník rodinného domu, popř. vlastník bytové jednotky v rodinném domě, a to za předpokladu písemného 
souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě, 

* v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky v rámci společného jmění manželů žádá pouze jeden 
z manželů za předpokladu písemného souhlasu druhého z manželů a písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků 
většinového podílu na předmětném rodinném domě 

 
 
Místo trvalého pobytu 

 Ulice  Číslo popisné Číslo orienta ční 

   

Obec Část obce PSČ 

   

 
 
Kontakt 

Telefon E-mail 

  

 
Kontaktní adresa 
V případě adresy místa trvalého pobytu odlišného od kontaktní adresy vypl ňte 
také kontaktní adresu: 

 

 
Požadovaná výše bezúro čné zápůjčky  
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Místo realizace  (identifikace rodinného domu/bytové jednotky, kde bude realizována 
výměna kotle, pokud je odlišná od místa trvalého pobytu ) 

Ulice  Číslo popisné Číslo orienta ční 

   

Obec  Část obce PSČ 

   

 
 
 
 
 
Popis stávajícího kotle (typové ozna čení, příp. výkon kotle, zp ůsob p řikládání, 
otop) 
Typové ozna čení 
kotle 
(Výrobní číslo) 

 
Jmenovitý 
tepelný výkon 
kotle (kW) 

 

Konstrukce kotle 
Proho řívací (p řevážně litinové)  

Odho řívací (p řevážně ocelové)  

Druh používaného paliva, resp. paliv  

Odhad podílu jednotlivých paliv a 
zdroj ů energie na pokrytí tepelné 
pot řeby budovy (v %) (v četně ostatních 
zdroj ů, např. elektrokotle, plynové 
kotle, el. p římotopy)  5 

Dřevo   

Černé uhlí   

Hnědé uhlí   

Zemní plyn   

Elekt řina   

Jiný zdroj   
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Předmět žádosti o podporu 

Označení Typ opat ření (výdaje)  Cena 
(Kč s DPH) Typové ozna čení*) 

A1 Kotel na tuhá paliva1 – 
výhradně uhlí   

A2 Kotel na tuhá paliva1 – 
kombinovaný uhlí/biomasa 

  

A3 Kotel na tuhá paliva1 – 
výhradně biomasa 

  

B Tepelné čerpadlo1   

C Kondenzační kotel na zemní 
plyn1   

D Otopná soustava1  - 

D1 Akumulační nádoba  - 

E Solárně-termická soustava pro 
přitápění nebo přípravu TV1,2   

F Průkaz energetické náročnosti 
budovy3  - 

G Mikro energetické opat ření4  - 

G1 Zateplení střechy nebo půdních 
prostor  - 

G2 Zateplení stropu sklepních 
prostor nebo podlahy  - 

G3 
Dílčí zateplení dalších 
konstrukcí (např. severní fasáda 
apod.)  

 - 

G4 
Oprava fasády, např. prasklin a 
dalších poruch fasády – 
eliminace tepelných mostů 

 - 

G5 
Oddělení vytápěného prostoru 
objektu od venkovního (např. 
zádveří) 

 - 

G6 Dílčí výměna oken   - 

G7 Výměna vstupních a 
balkonových dveří  

 - 

G8 
Instalace těsnění oken a dveří, 
dodatečná montáž prahů 
vstupních dveří 

 - 

G9 Výměna zasklení starších oken 
za izolační dvojskla   - 

H Služby energetického 
specialisty (související s G)  - 

Celková cena díl čího projektu (K č s DPH)  

Požadovaná výše dotace** )  (Kč s DPH)  
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*) Vyplní se v případě, že má již žadatel vybraný konkrétní zdroj tepla dle Seznamu výrobků a technologií 
**) Je třeba zohlednit % příspěvek za typ kotle, % příspěvek MSK, % příspěvek za prioritní území, je-li relevantní 
a příspěvek statutárního města/města/obce, je-li relevantní 
 
1Cena příslušného zdroje vytápění nebo otopné soustavy v sobě obsahuje veškeré stavební práce, dodávky a služby 
spojené s realizací, tj. uvedení zdroje do trvalého provozu.  
2Solárně-termické soustavy nejsou podporovány samostatně, ale pouze v kombinaci s výměnou zdroje tepla pro 
vytápění (kotel na pevná paliva, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel).  
3 Průkaz energetické náročnosti budovy je způsobilým nákladem pouze tehdy, pokud slouží k prokázání, že budova 
vyhovuje požadavku vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti 
budovy minimálně „C“ – úsporná.  
4Dílčí projekty fyzických osob mohou být realizovány pouze v objektech, kde budou současně provedena alespoň 
minimální opatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti objektu (Mikro energetická opatření). Tato povinnost se 
netýká budov, kde došlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti (zateplení objektu, výměna oken apod.) na 
úroveň požadavku vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti 
budovy minimálně „C“ – úsporná nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti 
budovy žádáno v jiném dotačním titulu (např. v programu Nová zelená úsporám).  
 

Čestná prohlášení žadatele: 
Před podpisem žádosti si pe člivě pročtěte následující tvrzení, která svým podpisem 
prohlašujete! 
1. Žadatel podpisem žádosti vyjadřuje souhlas s budoucí kontrolou předmětu zápůjčky 
a podmínek přidělení zápůjčky a to včetně zpřístupnění nového zdroje tepla. 
2. Žadatel podpisem žádosti prohlašuje, že nemovitost uvedená v části „Místo realizace“ není 
omezena exekutorským zástavním právem, soudcovským zástavním právem nebo zástavním 
právem zřízeným ve prospěch příslušných orgánů pro pohledávky na daních, pojistném na sociální 
zabezpečení nebo pojistném na veřejné zdravotní pojištění.  
3. Žadatel podpisem žádosti prohlašuje, že se řádně seznámil se „Zásadami pro poskytování 
bezúročné zápůjčky na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech v rámci 
Operačního programu Životní prostředí 2014–2020“, porozuměl jeho obsahu a uvedené údaje jsou 
pravdivé. Dále si je vědom, že uvedení nepravdivých údajů bude znamenat ztrátu zápůjčky a 
postih ve smyslu platných právních předpisů. 
 

Prohlášení ke zpracování osobních údaj ů:  

Souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených v této žádosti ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem podáním 
a vyřízením žádosti o poskytnutí bezúročné půjčky vč. jejího splácení. Zároveň jsem si 
vědom/a svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny 
uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. 

 

        
 
 
 

........................................................... 
Jméno a podpis žadatele 

          (resp. oprávněné osoby) 
 

 
Povinné p řílohy žádosti: 
„Vyrozumění/oznámení o schválení žádosti o poskytnutí dotace“ nebo „Smlouva o poskytnutí 
dotace“ v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 vydané Krajským úřadem 
Moravskoslezského kraje 
 
 

V  Dne  
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Kontrola  spln ění podmínek pov ěřeným pracovníkem odboru majetkového: 
 
a) žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba mající nemovitost ve společném jmění 

manželů 
b) žadatel není v insolvenčním  řízení 
c) nemovitost není zatížena exekucí a není soudně omezeno nakládání s nemovitostí 
  
 
Ověřil dne:                              Jméno a podpis: 
 
 
 
 
Vyjád ření odboru majetkového – správa dom ů 
 
Žadatel nemá vůči městu Bohumín závazky po lhůtě splatnosti.  
 
Ověřil dne:                              Jméno a podpis: 
 
 
 
 
 
Vyjád ření finan čního odboru: 
 
Žadatel nemá vůči městu Bohumín závazky po lhůtě splatnosti.  
 
Ověřil dne:                              Jméno a podpis: 
 
 
 
 


