ŽÁDOST

o poskytnutí dotace z programu na zateplení rodinných domů
v obci Stonava

Jméno a příjmení žadatele: .....................................................................................................................................
Datum narození: …………………….....................……………
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.
Souhlasím, aby údaje o mé osobě, uvedené v této žádosti byly zpracovány obcí Stonava v souladu se zák. č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Ve Stonavě ..........................

.........................................
vlastnoruční podpis

Přílohy:
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a)

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

c)

rozpočet prováděných stavebních prací vč. jednoduché technické zprávy (popis zateplovacích prací)

b)
d)

e)
f)

živnostenský list (provádění a odstraňování staveb) vč. doložení osvědčení o způsobilosti firmy pro zateplování
rozhodnutí stavebního úřadu (podle stavebního záměru – stavební povolení, souhlas s provedením ohlášené

stavby nebo územní souhlas)
faktura

souhlasné prohlášení
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SOUHLASNÉ PROHLÁŠENÍ

spoluvlastníků/druhého manžela k poskytnutí dotace z programu na zateplení
rodinných domů v obci Stonava
Jméno a příjmení spoluvlastníka/druhého manžela:
.....................................................................................................................................
Datum narození: …………………….....................……………
Trvalé bydliště: …....................................................................................................................................................
Souhlasím s podáním žádosti o poskytnutí dotace na zateplení rodinných domů v obci Stonava.
Souhlasím, aby údaje o mé osobě, uvedené v této žádosti byly zpracovány obcí Stonava v souladu se zák. č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Ve Stonavě ..........................
.........................................
vlastnoruční podpis

Jméno a příjmení spoluvlastníka/druhého manžela:
.....................................................................................................................................
Datum narození: …………………….....................……………
Trvalé bydliště: …....................................................................................................................................................
Souhlasím s podáním žádosti o poskytnutí dotace na zateplení rodinných domů v obci Stonava.
Souhlasím, aby údaje o mé osobě, uvedené v této žádosti byly zpracovány obcí Stonava v souladu se zák. č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Ve Stonavě ..........................
.........................................
vlastnoruční podpis
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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 fasád, stropů (půd), střech,
instalaci izolačních dvojskel nebo trojskel 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 2021 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.
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