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ANKETA KOTLÍKOVÁ DOTACE,
Vážení spoluobčané,
Víte, že od 1. září 2022 začne platit zákaz topení v kotlích 1. a 2. emisní třídy (staré kotle
na tuhá paliva), porušení tohoto zákazu je přestupkem, za který lze udělit pokutu až do výše
50 tisíc Kč?
V dubnu 2019 byla vyhlášena 3. výzva kotlíkových dotací právě na výměnu těchto
nevyhovujících kotlů a v květnu 2019 přijímal Moravskoslezský kraj žádosti o dotace.
Ministerstvo životního prostředí spravuje celorepublikové Kotlíkové dotace v rámci
Operačního programu Životní prostředí – opatření 2.1 výzva 117., kde peníze z evropských
fondů využívají přímo občané. Dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů na
tuhá paliva za moderní nízkoemisní kotle na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, za tepelné
čerpadlo, plynový kotel nebo solární systém.
Vedle toho je vyhlášena výzva 1/2019 MŽP v rámci programu na podporu výměny
nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních
či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského,
Moravskoslezského a Ústeckého kraje.
O co jde:
Bude zajištěno předfinancování výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní
zdroje tepla (+ zajištění služeb specialisty na výměnu kotlů) splňující podmínky 117. výzvy
Operačního programu Životní prostředí – tzv. „kotlíkovým dotacím“.
Fondem poskytnutá podpora musí být využita výhradně na předfinancování výměn
nevyhovujících kotlů formou bezúročné návratné finanční pomoci majitelům rodinných
domů a zajištění služeb specialisty na výměnu kotlů (Cíl 1).
Následně je příjemce podpory (v tomto případě obec), povinen zpět vrácené prostředky použít
na realizaci dalších aktivit v souladu s cíli této Výzvy (Cíl 2).
Způsob financování?





Tím, že se obec Zbyslavice připojila do výzvy 1/2019 MŽP v rámci programu
na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech, úspor
energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v
obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje, připravuje podmínky
pro poskytnutí bezúročné půjčky na předfinancování realizace žadatelům
(vlastníkům rodinných domů, kteří jsou připraveni na výměnu starých kotlů na
pevná paliva za nové) ve III. vlně kotlíkových dotací nebo dalších výzev.
Tím, že má obec připravenou žádost v rámci OPŽP na Revitalizaci zeleně v obci
do prioritní osy 4využije tyto peníze dle kritéria na spolufinancování z OPŽP
Vrácené peníze od zájemců využije obec na dofinancování připravovaného projektu
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V čem spočívá tato nabídka?




Nezbytnou podmínkou pro poskytnutí bezúročné půjčky na pořízení nového kotle,
která bude poskytována zálohově dopředu, je vyplnění dotazníkového šetření.
Prosíme tedy případné zájemce o vyplnění ankety
Domácnost zaplatí výměnu kotle z kotlíkové půjčky, následně obdrženou dotaci z kraje
vrátí obci!!!!
Rozdíl finančních prostředků (skutečné náklady mínus dotace z kaje) si žadatel zajistí
vlastními prostředky

Jak obec využije vrácené finanční prostředky?



Vrácené peníze od domácností mohou obce využít na realizaci projektů pro zkvalitnění
životního prostředí
Obec je použije na realizaci vlastních projektů - spolufinancování projektů OPŽP realizace nových projektů v rámci adaptace na klimatickou změnu (energetické úspory,
obnovitelné zdroje energie, zelené střechy, zadržování vody v krajině), výsadbu zeleně
a další.

Co a do jakého termínu musíte udělat?
Pokud máte zájem o poskytnutí dotace do výše dotace půjčky a jste žadatelem ve 3. vlně
kotlíkové a chcete se podílet na spolufinancování realizovaných projektů v obci, projevíte
zájem tím, že odevzdáte úplně a správně vyplněný anketní lístek, kde uvedete jen pravdivé
údaje.

Obec bude vyplněné anketní lístky ke kotlíkovým dotacím shromažďovat
DO 24. července 2019d do 12 hodin.
Kde a kdy se mohu dozvědět něco dalšího?
Na základě této ankety bude u nás na obci uspořádaná veřejná informační schůzka se zájemci
o získání dotace. Na této schůzce bude přítomen kotlíkový specialista připraven zodpovědět na
vaše dotazy.
Kde ?

komunitní centrum Zbyslavice

Kdy?

je úterý 23. 7. 2019 od 17 hodin

Kontaktní osoby:
Za obec Zbyslavice

Za zpracovatelskou společnost

Regína Vřeská,

Ing. Radka Zapletalová

Starostka

projektová manažerka
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mobil 731 446 953

mobil: (+420) 775 024 377

Anketa zájmu o kotlíkovou dotaci na výměnu kotle
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………..……
Adresa žadatele: …………………………………………………………………….
O jaký zdroj mám zájem:
kondenzační kotel

tepelné čerpadlo

kotel na biomasu automatický

kotel na biomasu s ručním přikládáním

Telefon:…………………… E-mail (pokud máte): …………………………………………
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel návrhu (GDPR)
1.

Podpisem tohoto dokumentu udělujete souhlas Obci Zbyslavice, Ve Dvoře 81(dále jen „správce“), aby ve
smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále GDPR“) a nařízení (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zpracovával
tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa objektu, ve kterém se bude měnit kotel, kontaktní adresa, e-mail,
telefonní číslo, podpis.

2.

Osobní údaje budou zpracovány pouze pro účely kotlíkové dotace pro zájemce o bezúročnou půjčku na
výměnu kotle. Tyto údaje budou správcem uloženy nejpozději do následujícího měsíce po ukončení
vyúčtování kotlíkové dotace v rámci bezúročné půjčky na výměnu kotle v domácnostech.

3.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem.

4.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv
zpět například zasláním emailu na adresu starostka@zbyslavice.cz či dopisu do sídla správce, dále máte
právo požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, požadovat po správci vysvětlení
ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat
nebo opravit, požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, v případě
pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo
na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prohlašuji, že veškeré uvedené osobní údaje v tomto formuláři jsou pravdivé
V ………………………

dne………………………
Podpis: ………………………………………………..

Zpracovala: Regína Vřeská

Termín odevzdání vyplněné a odevzdané Ankety e nejpozději do 24. 7. 2019
do 12 hodin.

