ŽÁDOST

o poskytnutí dotace z programu na zateplení budov v obci Stonava
Jméno a příjmení žadatele: .....................................................................................................................................
Datum narození: …………………….....................…………… IČ: ……….…………...........………………..................
Trvalé bydliště : …....................................................................................................................................................
Telefon: ..................................................................................................................................................................
Č. účtu :

....................................................................................................................................................

Odůvodnění žádosti (popis stavebního záměru dle projektu vč. popisu stávajícího stavu):

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Výše dotace na zateplení: ……....................….. m2 / 220,- Kč = …………….........................................................
Název a DIČ firmy, která bude zateplení provádět : ..............................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Termín zahájení prací : .................................
ukončení prací : .................................
Žadatel souhlasí s provedením fyzické kontroly v průběhu a po ukončení zateplovacích prací.
Obec Stonava bude zpracovávat osobní údaje pouze pro dobu, která je nezbytně nutná k dosažení účelu jejich zpracování. Touto dobou se
rozumí: doba nezbytná k vyřízení žádosti a její vypořádání.
Vaše osobní údaje jsou vedeny a zabezpečeny v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Ve Stonavě ..........................
.........................................
Přílohy:
a)

b)

c)

d)
e)

vlastnoruční podpis

doklad o vlastnictví (aktuální informativní výpis z KN k datu podání žádosti)

živnostenský list (provádění a odstraňování staveb) vč. doložení osvědčení

zateplování

o způsobilosti firmy pro

rozpočet prováděných stavebních prací vč. jednoduché technické zprávy (popis zateplovacích prací)
doklad o přípustnosti stavby (vyjádření stavebního úřadu vydané před prováděním prací)
faktura
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Upozornění :
Za účelem maximálního zhodnocení poskytnutých prostředků s cílem dosažení výrazných úspor při
vytápění budou přednostně uspokojovány žádosti na projekty zateplení stropů (půd), střech, instalaci
izolačních dvojskel do oken, zateplení venkovních dveří a projekty řešící komplexní zateplení objektů.
Výše dotace činí 220,- Kč/m2 zateplené plochy, avšak maximálně 55 000,- Kč na RD.

Termín podání žádosti pro rok ……..….. je od 1.2. do 30.4. běžného roku.

Termín vyhodnocení žádostí OÚ ve Stonavě a podání zprávy žadateli je do 31.5. běžného roku.

