
Městský úřad Bohumín 
Odbor životního prostředí a služeb 
Masarykova 158 
735 81 Nový Bohumín 
     

Žádost o poskytnutí finan ční výpomoci/dotace* z rozpo čtu města Bohumína na 
rekonstrukci plynového vytáp ění ve prosp ěch zdroje s vyšší energetickou ú činností 

– vým ěna původního plynového kotle za nový 
 
Žádám o poskytnutí dotace dle „Programu poskytování dotací a finanční návratné výpomoci 
z rozpočtu města Bohumína na rekonstrukci plynového vytápění ve prospěch zdroje s vyšší 
energetickou účinností – výměna původního plynového kotle za nový“  ve výši 15.000 Kč: 

Jméno a p říjmení žadatele 
 

 

Rodné číslo žadatele 
 

 

Adresa trvalého pobytu žadatele (ulice, 
číslo popisné/orienta ční, PSČ, 
katastrální území)  

 

 
Místo realizace (identifikace rodinného domu, kde bude realizována výměna kotle), pokud je 
odlišné od adresy trvalého pobytu): 
Ulice, číslo popisné/orienta ční, PSČ, 
katastrální území 

 

 
 
Telefon   

Kontaktní e -mail   

 
 
Číslo bankovního ú čtu  

Kód banky   

 
 
Údaje o p ůvodním plynovém kotli (typ, výkon, stáří kotle) 

 

 
 

Údaje o novém plynovém kotli (typ, výkon, datum uvedení do provozu) 

 

 

 
Požadovaná výše finan ční výpomoc i (až do výše 50.000 Kč) 

 

 
* Podtrhněte požadované 



 
Seznam p říloh:  (přiložené zaškrtněte) 
K žádosti pro výpomoc/dotaci: 
o písemný souhlas spoluvlastníků a souhlas vlastníka pozemku, je-li odlišný od vlastníka domu 
o plná moc v případě zastupování žadatele jinou fyzickou nebo právnickou osobou 
 
K původnímu kotli k žádosti o výpomoc/dotaci doložit ty to doklady: 
o zpráva o provedeném čistění a kontrole spalinové cesty 
o revize spalinové cesty 
o doklad o zaplacení kontroly kotle  
o fotodokumentace  
 
K nov ě instalovanému kotli doložit k žádosti o výpomoc: 
o rozpočet pro instalaci nového kotle v Kč s DPH, typ a výkon kotle 
 
K novému kotli doložit po instalaci nového kotle ty to doklady k žádosti o výpomoc/dotaci: 
o potvrzení o zaplacení nákladů instalace nového plynového kotle (faktury a doklady o jejich   

zaplacení vystavené na žadatele)  
o potvrzený záruční list plynového kotle, na který je požadován příspěvek s datem uvedení  do 

provozu, případně ve výjimečných případech protokol o uvedení do provozu, včetně výrobního 
čísla (datum uvedení do provozu nejdříve v termínu od  1. 11. 2018, je rozhodující pro 
uplatnění žádosti)  

o revizní zprávu nového plynového kotle  
o fotodokumentaci nového plynového kotle 
 
Čestná prohlášení žadatele: 
Před podpisem žádosti si pe člivě pročtěte následující tvrzení, která svým podpisem 
prohlašujete! 

1. Žadatel podpisem žádosti prohlašuje, že nově instalovaný plynový kotel v rodinném domě nebyl 
a nebude podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám, ze společných 
programů na podporu výměny kotlů (kraje a MŽP).  

2. Žadatel podpisem žádosti vyjadřuje souhlas s budoucí kontrolou v místě realizace nového 
plynového kotle.  

3. 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.  

4. Žadatel podpisem žádosti prohlašuje, že se řádně seznámil s „Programem poskytnutí finanční 
výpomoci/dotace* z rozpočtu města Bohumína na rekonstrukci plynového vytápění ve prospěch 
zdroje s vyšší energetickou účinností – výměna původního plynového kotle za nový“,   
porozuměl jeho obsahu a uvedené údaje jsou pravdivé. Dále si je vědom, že uvedení 
nepravdivých údajů bude znamenat ztrátu dotace, finanční výpomoci 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 podání a 
vyřízení žádosti o dotaci a poskytnutí finanční návratné výpomoci včetně 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. 
 
 
V Bohumíně dne……………………………. 
 
 
Podpis žadatele  ……………………………  
 
 


