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Smlouva 

 

ŽÁDOST O FINANČNÍ DAR POSKYTNUTÝ STATUTÁRNÍM MĚSTEM OSTRAVA, 

MĚSTSKÝ OBVOD POLANKA NAD ODROU NA VÝMĚNU KOTLE V RÁMCI PROGRAMU 

"KOTLÍKOVÉ DOTACE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI - 3. VÝZVA". 

 

(vyplní žadatel) 

Kontaktní údaje pro zapojení do projektu 

jméno a příjmení  

datum narození  

(podklad pro smlouvu) 

 

Adresa trvalého pobytu: 

ulice   

číslo popisné  

číslo orientační  

město a PSČ  

Místo umístění kotle 

ulice   

číslo popisné  

Město a PSČ  

Č. parcely RD  

Celkové náklady na pořízení 

a instalaci kotle dle 

daňových dokladů 

 

Číslo účtu příjemce daru:  

telefon  

e-mail  

pozn.  

Čestné prohlášení žadatele při podání žádosti o poskytnutí peněžitého daru na výměnu kotle 

− Prohlašuji, že jsou informace uvedené v žádosti pravdivé. 

− Prohlašuji, že ke dni podpisu žádosti nemám závazek po splatnosti vůči SMO – městskému obvodu 

Polanka nad Odrou. 

Podpis žadatele……………………………………   Dne …………………… 

Přílohy žádosti: 

− doložení vlastnictví nemovitosti, 

− fotodokumentaci, že se jedná skutečně o používaný kotel, 

− souhlas se zpracováním osobních údajů.  
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Smlouva 

 

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH DARŮ NA VÝMĚNU KOTLŮ 

1. Příjemce finančního daru bude fyzická osoba, která je vlastníkem či spoluvlastníkem rodinného domu 

či bytové jednotky v rodinném domě nacházejících se v katastrálním území Polanka nad Odrou a objekt 

musí být trvale užíván. Finanční dar bude poskytován na výměnu stávajících funkčních vytápěných 

kotlů na tuhá paliva nesplňujících platné emisní limity pro českou republiku, za kotle na tuhá paliva, 

tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle, splňující všechny podmínky „Kotlíkové dotace v 

Moravskoslezském kraji“. Příjemce finančního daru musí stávající nevyhovující zdroj tepla (kotel) 

vyměnit v katastrálním území Polanka nad Odrou. 

2. Lhůta pro podávání/příjem žádostí: 01.07.2019 od 7:30 hod. – 30.10.2020 do 11:00 hod. Tiskopis 

žádosti bude k dispozici na webové stránce obce: www.polanka.cz (aktuality). Listinná podoba 

žádosti se podá poštou nebo osobně na podatelnu Úřadu městského obvodu Polanka nad Odrou na 

adresu: Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou, 1. května 330/160, 725 25, Ostrava – Polanka nad 

Odrou. 

3. Finanční dar ve výši 10.000 Kč bude poskytnut formou darovací smlouvy a bude vyplacen po splnění 

všech níže uvedených podmínek, jež si stanovil městský obvod Polanka nad Odrou.  

4. Podmínky pro poskytnutí finančního daru:  

− výpis z bankovního účtu obsahující přesnou identifikaci žadatele; jedná se o účet, na který byla 

připsána dotace s názvem dotačního programu Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji – 3. 

výzva, otevřený dotační titul,  

− kopii smlouvy o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Kotlíková dotace 

v Moravskoslezském kraji – 3. výzva, otevřený dotační titul,  

− revizní zprávu o zapojení kotle a uvedení do provozu.  

5. Darovací smlouva bude uzavřena s fyzikou osobou nejpozději do 31. 12. 2023.  

 

(vyplní městský obvod Polanka nad Odrou) 

Žádosti se:  VYHOVUJE/NEVYHOVUJE 

Z důvodu:  

……………………………………………………………………………………………………… 

Žádost ověřil(a) dne: 

Titul, jméno, příjmení: …………………………………………… 

Podpis, razítko: …………………………………………………… 

Tyto zásady byly schváleny Radou městského obvodu Polanka nad Odrou usnesením č. 0187/RMOb-

Pol/1822/15 ze dne 29.05.2019 

http://www.polanka.cz/

