Kotlíková dotace 3. výzva
Informace:
Podávání žádosti 3.6.2019 od 10:00 do 30.6.2019 do 16:00
Žádost se nejprve vyplňuje elektronicky – následně dojde k vygenerování unikátního kódu
a pořadového čísla žádosti.
Nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne odeslání žádosti v elektronické podobě, je nutno doložit
vygenerovanou a podepsanou žádost v papírové podobě na adresu Krajského úřadu Středočeského
Kraje – Zborovská 11, Praha 5, 150 21
Možnosti podání: Osobně, kurýrní službou nebo prostřednictvím poštovních služeb.
Obálka s žádostí musí být označena: Jménem, příjmením, adresou a PSČ konečného uživatele.
Dále na obálce musí být uvedeno:
Žádost o dotaci z Programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech
ve Středočeském kraji 2019-2023-NEOTVÍRAT“
Hlavní a primární komunikace mezi poskytovatelem a konečným uživatelem bude probíhat pomocí
e-mailové adresy. Konečný uživatel je tedy povinen uvést e-mailovou adresu a pravidelně jí
kontrolovat.
Za doložení všech požadovaných dokumentů a dokladů zodpovídá konečný uživatel.
Výše dotace:
Dotace na tepelné čerpadlo je poskytována koncovému uživateli v maximální výši 120.000Kč
Podpora bude navýšena o 7.500kč v případě, že je výměna realizována v obci, která je v seznamu
prioritních obcí.

Právo vlastníka/spoluvlastníka rodinného domu nebo bytové jednotky nesmí být omezeno
soudcovskou či exekutorskou zástavou (vyjma zástavy z důvodu hypoték y či půjčky pro úpravu
bydlení)
V případě, že bude konečného uživatele zastupovat zmocněná osoba, je nutné doložit udělení plné
moci konečného uživatele s uvedeným rozsahem plné moci – s úředně ověřeným podpisem konečného
uživatele.
Konečný uživatel může mít podanou pouze jednu žádost k jednomu rodinnému domu nebo bytové
jednotce.

Povinné přílohy žádosti:
1)Fotodokumentace původního kotle před výměnou včetně štítku s uvedením typu a výkonu kotle
– pokud na kotli je. Z fotodokumentace musí být zřejmé napojení kotle na otopnou soustavu
a komínové těleso.
2)Kopie dokladu o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje
na pevná paliva s ručním přikládáním o jmenovitém tepelném příkonu 10-300kW včetně, dloužící jako
zdroj tepla tzn. Původního kotle (kotle před výměnou) napojeného na otopnou soustavu.
3)Dokument slouží k potvrzení relevantní emisní třídy stávajícího zdroje.

Pokud konečný uživatel tímto dokumentem nedisponuje, lze u zdrojů nahrazených před 31.12.2016
nahradit jiným dokumentem prokazující třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné
dokumenty)
U kotlů u kterých nebyla stanovena třída, lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída kotle
neznámá.
4)Kopie smlouvy o uzavření běžného účtu u peněžního ústavu, popř. potvrzení o vedení běžného účtu
u peněžního ústavu, na kterém bude uvedeno jméno, příjmení, trvalé bydliště a datum narození
konečného uživatele. Běžný účet musí být založen na osobu konečného uživatele.
5)Originál plné moci s úředně ověřeným podpisem konečného uživatele, jestliže je konečný uživatel
zastoupen zmocněncem.
6)Ověřená kopie dokumentu, která se týká oprávnění k zastupování konečného uživatele (např.
rozhodnutí soudu), je-li konečný uživatel zastoupen oprávněnou osobou
Čestné prohlášení zákonného zástupce, že je zákonným zástupcem nezletilého konečného uživatele.
Podpis musí být úředně ověřen.
V případě spoluvlastnictví:
Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu rodinného domu
Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu botové jednotky
Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě že vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku

V případě zjištění nedostatků v žádosti je konečný uživatel e-mailem
vyzván k doplnění žádosti ve lhůtě 30 pracovních dní!
Konečný uživatel je povinen zrealizovat a dokončit dílčí projekt:
Do 8 kalendářních měsíců ode dne podepsání smlouvy oprávněným zástupcem poskytovatele
Nebo
Nejdéle do 30.6.2023 a to v té lhůtě, která z těchto dvou lhůt skončí dříve.
Konečný uživatel je povinen doručit poskytovateli závěrečnou dokumentaci dílčího projektu:
- Do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení dílčího projektu
- Do 60 kalendářních dnů ode dne podepsání smlouvy oprávněným zástupcem poskytovatele
Konečný uživatel je povinen v rámci závěrečné dokumentace dílčího projektu doložit tyto dokumenty:
-Seznam účetních dokladů (jednotlivé daňové doklady vypíše konečný uživatel do seznamu)
-Kopie účetních dokladů za zrealizované práce, dodávky a služby
-Kopie bankovních výpisů dokládajících úhradu faktur s originálním podpisem konečného uživatele
(originál si konečný uživatel schovává pro případnou kontrolu)
-V případě hotovostní úhrady doloží konečný uživatel kopii příjmového dokladu
-Doklad o likvidaci původního kotle – potvrzení ze sběrného dvora, sběrných surovin, výkup kovů
nebo firma oprávněná k likvidaci
-Fotodokumentaci nového zapojeného zdroje tepla – u tepelných čerpadel nutno doložit
fotodokumentaci vnitřní i venkovní jednotky
-Doklad/protokol o instalaci nového zdroje
-Protokol o revizi spalinové cesty dle vyhlášky 34/2016
-Kopii osvědčené osoby , která provedla instalaci nového zdroje tepla, o získání profesní kvalifikace
podle zákona č. 179/2006 Sb.

Účetní doklady musí být vždy vystaveny na jméno konečného uživatele
a obsahovat rozpis jednotlivých položek.

Faktura od dodavatele musí být označena registračním číslem projektu poskytovatele, které bude
uvedeno na smlouvě a názvem
„Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2019-2023“
Kopie bankovního výpisu dokládající úhradu faktury musí být vždy opatřena originálním podpisem
příjemce dotace – originální výpisy si konečný uživatel uschová
Dotace lze čerpat dvěma způsoby:
Zpětně – po dokončení dílčího projektu
Zálohou – po oboustranném podpisu smlouvy, realizace v prioritním městě (Městec Králové, Příbram,
Rakovník, Sedlčany, Slaný, Votice, Vlašim, Zruč nad Sázavou), konečný uživatel dovršil 18-ti let
a současně nedovršil 30 let nebo dovršil 65let a více.

Záloha nebude poskytnuta na zdroje vytápění, které již byly
realizovány.
V případě nedostatků v dokumentaci, je koncový uživatel vyzván e-mailem k doplnění
informací-nejpozději do 15 dnů
V případě schválení závěrečné dokumentace do 30-ti dní obdrží koncový uživatel platbu na účet.
V případě nejasností, je provedena kontrola na místě realizace.

Nový zdroj tepla nesmí být do 31.12.2028 prodán, pronajat komerčně nebo
převeden na právnickou osobu.

Do tohoto data je konečný uživatel povinen
archivovat veškerou dokumentaci týkající se
realizace.

