Příloha č. 1 Programu

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI
na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva dle podmínek 3. výzvy
kotlíkových dotací Moravskoslezského kraje
I. IDENTIFIKACE ŽADATELE
*vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu na území Obce Kujavy
Žadatel (jméno, příjmení, titul):
Datum narození:
(název a sídlo / jméno a adresa):

Adresa trvalého pobytu žadatele (ulice,
číslo popisné/orientační, PSČ):
Bankovní spojení (název a adresa
peněžního ústavu, číslo účtu a kód
banky)
Telefon:
E-mail:

II. Místo realizace
* identifikace rodinného domu, bytové jednotky v rodinném domě, kde bude realizována
výměna kotle, pokud je odlišná od místa trvalého pobytu

Obec, ulice, číslo popisné/orientační,
PSČ
Číslo LV, na kterém je zapsán pozemek,
jehož je rodinný dům součástí/na
kterém je zapsán rodinný dům
Parc.č. pozemku, jehož je rodinný dům
součástí/na němž se rodinný dům
nachází

Katastrální území
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III. VÝMĚNA KOTLE
NOVÝ ZDROJ TEPLA
Tepelné čerpadlo
Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva)
Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva)
Plynový kondenzační kotel
Zaškrtněte zvolený zdroj

POŽADOVANÁ VÝŠE NFV
Nový zdroj tepla

Maximální výše
NFV

Tepelné čerpadlo

200.000 Kč

Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva)

200.000 Kč

Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva)

200.000 Kč

Plynový kondenzační kotel

150.000 Kč

Požadovaná výše NFV

Napište požadovanou výši NFV u zvoleného kotle

DATUM PODPISU SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE S MORAVKOSLEZSKÝM KRAJEM

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN VÝMĚNY KOTLE (nejpozději do 30.06.2021)

IV. POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI
Žadatel je povinen předložit současně se žádostí o návratnou finanční výpomoc:

1. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (kopie smlouvy)
2. Čestné prohlášení žadatele
3. Souhlas manžela/ky s uzavřením smlouvy o NFV, který má ve společném jmění
manželů společně s žadatelem nemovitost nebo spoluvlastnický podíl na nemovitosti,
ve které má být realizována výměna kotle dle tohoto Programu
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených v této žádosti ve smyslu Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (dále
jen „Nařízení GDPR“), pro účely zpracování žádosti a realizace smlouvy o NFV. Zároveň jsem si
vědom/a svých práv plynoucí mi z Nařízení o GDPR. Všechny uvedené údaje jsou přesné a
pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Osobní údaje budou zpracovávány Obcí Kujavy, se sídlem Kujavy 86, 742 45 Fulnek, a to v rozsahu:
jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo bankovního účtu, telefon, e-mail.
Osobní údaje nebudou předávány jiným příjemcům.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro realizaci žádosti a vyúčtování
návratné finanční výpomoci.
Po uplynutí skartační lhůty v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, budou doklady související
s poskytnutím návratné finanční výpomoci obsahující osobní údaje skartovány.
Podle Nařízení GDPR máte právo:
- vzít souhlas kdykoli zpět,
- požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje jsou zpracovávány a vyžádat si
kopii těchto údajů
- vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě
požadovat omezení zpracování
- požadovat výmaz těchto údajů,
- podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

V

Dne

……………………………………..
Jméno a podpis žadatele
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