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ŽÁDOST O NÁVRATNOU FINANČNÍ VÝPOMOC 

v rámci Programu pro poskytování bezúročných návratných finančních 

výpomocí k zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů I. a II. 

emisní třídy na pevná paliva v rámci 117. výzvy Operačního programu 

Životního prostředí v Ústeckém kraji, schváleném Zastupitelstvem města 

Mikulášovice pod č. usnesení 287/1/2020, dále jen „NFV“ 
 

I. IDENTIFIKACE ŽADATELE 
vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu na území Města Mikulášovice 

 

 

Žadatel (jméno, příjmení, titul): 

 

 

(název a sídlo / jméno a adresa): 

 

Datum narození:  

Rodné číslo:  

Adresa trvalého pobytu žadatele 

(ulice, číslo popisné/orientační, 

PSČ): 

 

Číslo OP  

Bankovní spojení (název a adresa 

peněžního ústavu, číslo účtu a kód 

banky) 

 

Telefon:  

E-mail:  

 

II. MÍSTO REALIZACE 
identifikace rodinného domu, bytové jednotky v rodinném domě, kde bude realizována 

výměna kotle, pokud je odlišná od místa trvalého pobytu 

 

Obec, ulice, číslo popisné, PSČ 

 
 

Nemovitost 

č. LV, na kterém je zapsán 

pozemek, jehož je rodinný dům 

součástí/na kterém je zapsán 

rodinný dům 
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Parc. č. pozemku, jehož je rodinný 

dům součástí/na němž se rodinný 

dům nachází 

 

Katastrální území Mikulášovice 

 

III. VÝMĚNA KOTLE 

NOVÝ ZDROJ TEPLA * 

Tepelné čerpadlo  

Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva)  

Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva)  

Plynový kondenzační kotel  

* zaškrtněte v šedém poli požadovanou variantu 
 
POŽADOVANÁ VÝŠE NFV 

Nový zdroj tepla 
Maximální výše 

NFV 

Požadovaná výše 

NFV * 

Tepelné čerpadlo 200.000 Kč 
 

Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) 120.000 Kč 
 

Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) 100.000 Kč 
 

Plynový kondenzační kotel 150.000 Kč 
 

* vypište v šedém poli výši požadovaných finančních prostředků 
 
VYŽADOVANÝ ZPŮSOB VÝPLATY NFV  

 

Poskytovatel poskytne návratnou finanční výpomoc bezhotovostně na bankovní účet příjemce:  

a) ve dvou platbách. 50% částky poskytne do 15 pracovních dní ode dne účinnosti této 

smlouvy. Zbylých 50 % částky bude příjemci zaslána do 10 pracovních dní od 

předložení kopie faktury za nový zdroj tepla, 

nebo 

b) jednorázově do 5 pracovních dní po předložení kopie faktury na nový zdroj tepla. 

 

 

 

http://www.sfzp.cz/
http://www.mzp.cz/


 
 

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí č. 
05281961.“ 

 
www.sfzp.cz        www.mzp.cz 

 

 

 

Varianta a) * 
 

Varianta b) *  
 

* v šedém poli označte křížkem vybranou variantu 
 
ČÍSLO SMLOUVY A DATUM PODPISU SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE 

S ÚSTECKÝM KRAJEM 

 

 

 

IV. POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI  

 

Žadatel je povinen předložit současně se žádostí o návratnou finanční výpomoc: 

 

1. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje – kopie. 

2. Potvrzení o souhlasu s inkasem z účtu žadatele s neomezeným počtem inkas do výše 

maximální možné dotace od Ústeckého kraje, uvedené ve smlouvě o poskytnutí dotace. 

Při vyřizování souhlasu s inkasem uvádějte jako variabilní symbol platby Vaše celé 

rodné číslo bez lomítka. 

3. 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. 

4. Plnou moc (s notářsky nebo úředně ověřeným podpisem)-pouze v případě, kdy za 

žadatele žádost zpracuje a podepíše jiná osoba. 

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů. 

 

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 Městu Mikulášovice, jeho zřízeným a založeným právnickým osobám, 

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;  
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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) 
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