Obec Hať
Lipová 357/86
747 16 Hať

Výzva k předkládání žádostí k zásadám pro poskytnutí
bezúročné zápůjčky z rozpočtu obce Hať
Cílem programu je prostřednictvím návratné finanční výpomoci (dále jen „NFV“) zajistit
předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní zdroje tepla splňující
podmínky 117. výzvy Operačního programu Životní prostředí v rámci specifického cíle 2.1
v domácnostech na území obce Hať (dále jen „Obce“), a tím snížit emise skleníkových plynů
a dalších znečišťujících látek do ovzduší a dosáhnout úspor energie v místě spotřeby.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Žadatelé o dotaci - osoba, která splňuje všechny níže uvedené podmínky:


jedná se o fyzickou osobou, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného domu
na území Obce,



žadatel má uzavřenou Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3.
výzva, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje svým usnesením č. 60/5388 ze dne
09. 04. 2019,



žadatel nemá žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním
pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na
pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení
rozpočtové kázně, atd.),



není v úpadku, v hrozícím úpadku, ani proti němu není vedeno insolvenční řízení ve
smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon),



proti žadateli není veden výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského
soudního řádu, ani proti němu není vedeno exekuční řízení dle zákona č. 120/2001
Sb., exekučního řádu

Podmínky:
Podmínky předkládání žádosti o NFV jsou uvedeny v Zásadách pro poskytnutí bezúročné
finanční zápůjčky z rozpočtu obce Hať, které naleznete na internetových stránkách Obce
v sekci Kotlíkové půjčky.
S kým žádost řešit:
Realizace dotací s.r.o., zastoupená Ing. Davidem Plačkem tel. 777 882 840, email:
david.placek@realizacedotaci.eu NEBO s Bc. Terezou Plačkovou tel. 776 830 200, email:
tereza.plackova@realizacedotaci.eu
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Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Pro předložení žádosti o NFV - žadatel je povinen předložit formulář žádosti o NFV spolu se
všemi přiloženými a vyplněnými přílohami v listinné podobě v jednom podepsaném originále,
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Obce a to
v uzavřené obálce označené:
a)

textem „Žádost o NFV“,

b)

jménem a příjmením žadatele a jeho adresou.

Přílohami žádosti o NFV jsou:


příloha č. 1: kopie Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK, v rámci Kotlíkových
dotací, kde smluvní stranou je žadatel;



příloha č. 2: písemný souhlas druhého z manželů s uzavřením Smlouvy o poskytnutí
návratné finanční výpomoci (dle Přílohy č. 3 Programu č. 1/2019);



příloha č. 3: čestné prohlášení (vzor zveřejněn na webu, či v kanceláři Obce);



příloha č. 4: závazný rozpočet realizace výměny nevyhovujících zdrojů tepla v rámci
Kotlíkových dotací.

Lhůty pro vyřízení:
Lhůta pro podání žádostí o NFV je od 26. 5. 2020 do vyčerpání všech finančních prostředků
alokovaných Obcí k tomuto účelu, nejpozději však do 31. 7. 2021.
Tato výzva k předkládání žádostí k Zásadám pro poskytnutí bezúročné finanční zápůjčky z
rozpočtu obce Hať byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. Z 8/6. ze dne 22. 4. 2020.

…………………………………..
Werner Vyletělek
starosta obce

……………………………….
Mgr. Milan Šula
místostarosta obce

Informace o zveřejnění:
Vyvěšeno na webových stránkách obce: …………
V listinné podobě k nahlédnutí: kancelář místostarosty
Vyvěšeno na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup od …………
Sňato z úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup od …………
Pořadové číslo: …………

