OBEC KRMELÍN, okres Frýdek-Místek
ul. Kostelní 70, 739 24 Krmelín
______________________________________________________

Žádost
o poskytnutí návratné finanční výpomoci
1. Žadatel – fyzická osoba
Jméno a příjmení …………………………….
Místo trvalého pobytu …………………………………..............
Datum narození …………………….
čís.tel……………………email…………………………
Zaměstnavatel ………………………………………………………...
Výše příjmu/měs/hrubého……………….
č. účtu: …………………./…….., vedený u:
Spolužadatel – fyzická osoba (v případě manželů či spoluvlastníků)
Jméno a příjmení …………………………….
Místo trvalého pobytu …………………………………..............
Datum narození …………………….
čís.tel……………………email…………………………
Zaměstnavatel ………………………………………………………...
Výše příjmu/měs/hrubého………………
2. Objekt - přesné označení stavby pro bydlení, ve které bude měněn zdroj tepla:
Adresa ………………………číslo parcely ………….. číslo LV ……….. k.ú. Krmelín
3. Účel poskytnutí návratné finanční výpomoci: (Zakroužkujte a vypište požadovanou výši)
a) výměna za tepelné čerpadlo …………………………………… Kč (max. 200.000 Kč)
b) výměna za kotel na biomasu ……………………………………. Kč (max. 200.000 Kč)
c) výměna za plynový kondenzační kotel ………………………… Kč (max. 150.000 Kč)
4. Plánovaná doba zahájení výměny …………………….. ukončení výměny ……………………...
5. Lhůta pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků ……………………………………….
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6. Výše jednotlivých splátek (kromě první, která představuje poskytnutou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského
kraje) …………………………………………………………………………….....................................................
7. Náklady ………………………………………………………………………………………………
(Zde uveďte orientační cenu předjednanou s dodavatelem stavby. Při realizaci akce svépomocí uveďte odhad
nákladů, které budou doloženy daňovými doklady, účty za materiál a podobně.)
8. Zajištění
Žadatel bere na vědomí, že poskytnutá návratná finanční výpomoc bude zajištěna (zakroužkujte jednu
z možností):
-

ručením jednoho ručitele (uveďte jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu ručitele).

-

nebo zřízením zástavního práva k nemovité věci. V případě zajištění zástavním právem se zástava zřídí
ve výši 130 % poskytnutého úvěru (uveďte nemovitou věc – parc. č., katastrální území).

9. Přílohy k žádosti
-

-

doklad o vlastnictví nemovité věci (výpis z listu vlastnictví ne starší 3 měsíců);
smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje nebo písemné potvrzení Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje;
čestné prohlášení dle čl. V. odst. 5.4. Programu obce Krmelín pro poskytování návratných finančních
výpomocí na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“;
doklad prokazující výši hrubého měsíčního příjmu za poslední 3 měsíce;
předběžná dohoda s dodavatelem stavby s orientační cenou stavby, v případě realizace stavby svépomocí
odhad nákladů.
Přílohy je možno doložit ve fotokopiích, které budou porovnány s originály při podání žádosti.

Žadatel svým podpisem stvrzuje, že informace uvedené v této žádosti odpovídají skutečnosti a jsou pravdivé.
V Krmelíně dne ………………………..

……………………………………………..
Podpis žadatele

……………………………………………..
Podpis spolužadatele

Tel.:
558 674 085, 558 674 046
E-mail: krmelin@krmelin.cz

Bankovní spojení: Raiffeisenbank
č. účtu 1681981389/5500

IČ 00296848
Jsme plátci DPH.
DIČ 00296848

