Obec Hať
Lipová 357/86
747 16 Hať

Žádost
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Hať dle Zásad pro
poskytnutí bezúročné finanční zápůjčky z rozpočtu obce Hať
1) Žadatel:
Jméno a příjmení: ………………………………………datum narození: ……………………….…
Adresa bydliště: ………………………………………………………………………………………..
Místo trvalého pobytu (doplňte v případě, že je odlišné od adresy bydliště:
……………………………………………………………………………………………………………
Číslo bankovního účtu žadatele: ……………………………………………………………….…….
Kontakt tel. …………………………………. E-mail (je-li zřízen): …………………………………
ID datové schránky (je-li zřízena): ………………..……
2) Místo realizace:
Specifikace rodinného domu, kde dojde k výměně zdroje tepla v rámci Kotlíkových dotací:
Rodinný dům na adrese:
……………………………………………………………………………………..……………………..
který je součástí pozemku parc. č. ………………………. / který se nachází na pozemku
par.č. ………………………….., zapsaného na LV č. ………………………………………… v
katastrálním území Hať.
3) Nový zdroj tepla (typ nového zdroje tepla):
Tepelné čerpadlo - ANO / NE
Kotel na biomasu (automatická dodávka paliva) - ANO / NE
Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) - ANO / NE
Plynový kondenzační kotel - ANO / NE
4) Předpokládaný termín výměny kotle:……………………………………………….…………..
5) Předpokládána výše nákladů na realizaci výměny zdroje tepla: ………………………....
6) Požadovaná částka návratné finanční výpomoci:………….……………………………..…
7) Dotace z Moravskoslezského kraje:
Datum uzavření a číslo smlouvy s Moravskoslezským krajem o poskytnutí Kotlíkové dotace
……...……………………………………………………………..……………………………………..
Maximální výše Kotlíkové dotace dle této smlouvy: ……………………...……………………….
8) Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Uděluji poskytovateli návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Hať souhlas ke zpracování
svých osobních údajů za účelem realizace Programu, a to na dobu 10 let od nabytí účinnosti
smlouvy. Prohlašuji, že jsem byl poučen o svých právech dle Nařízení evropského parlamentu
a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
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souvislosti se zpracováním mých osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dle zákona č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů.
9. Povinné přílohy:
Přílohami této žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci jsou:


kopie Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK, v rámci dotačního programu
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3 výzva, kde smluvní stranou je žadatel;



písemný souhlas druhého z manželů s uzavřením Smlouvy o poskytnutí návratné
finanční výpomoci;



čestné prohlášení;



závazný rozpočet realizace výměny nevyhovujících zdrojů tepla v rámci Kotlíkových
dotací;



plná moc (s notářsky nebo úředně ověřeným podpisem) - pouze v případě, kdy za
žadatele žádost zpracuje a podepíše jiná osoba.

Žadatel svým podpisem stvrzuje, správnost uvedených údajů

V…………………………….…………………… dne:……………………….……………….

…………………………………………...
Podpis žadatele

