Pravidla na poskytnutí finančního příspěvku města Brušperk v rámci 3. výzvy kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji

a) Dle těchto pravidel bude fyzickým osobám poskytován finanční příspěvek od obce na výměnu
kotle v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 projekt „Kotlíková dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, a to ve výši 5.000,- Kč/žádost.
b) O finanční příspěvek obce mohou žádat fyzické osoby – vlastníci rodinných domů nacházejících
se na území obce. Rodinným domem se rozumí stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů více
než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto
účelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno
podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům je považován také bytový dům, v němž jsou
nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici
pro byt. Ostatní stavby určené např. pro rodinnou rekreaci nebo pro krátkodobé ubytování
(hotel, penzion apod.) se za rodinný dům nepovažují, a to ani v případě, že zde má žadatel
(fyzická osoba) trvalé bydliště.
c) Finanční příspěvek bude poskytnut fyzickým osobám (žadatelům), kteří v rámci své žádosti
předloží obci:
-

-

podepsanou „Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“, a to v
rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ (tato smlouva
bude předložena v úředně ověřené kopii),
finanční vyúčtování dílčího projektu (seznam účetních dokladů) nebo potvrzení o likvidaci
původního kotle a
smlouvu (Potvrzení) o vedení běžného účtu žadatele – kopie.

d) Finanční příspěvek bude poskytnut formou zpětného proplacení, a to po doložení dokladů
uvedených v odst. c) těchto pravidel.

Příloha: Vzor žádosti

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku města Brušperk na výměnu kotle

Jméno žadatele

Příjmení žadatele

Číslo OP

Datum
narození

Číslo bankovního účtu

Místo trvalého pobytu
Ulice

Číslo popisné

Číslo orientační

Obec

Část obce

PSČ

Kontakt
Telefon

E-mail

Kontaktní adresa
V případě adresy místa trvalého pobytu odlišného od kontaktní adresy vyplňte také kontaktní adresu:

Povinné přílohy žádosti:
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Finanční vyúčtování dílčího projektu (seznam účetních dokladů) nebo Potvrzení o likvidaci
původního kotle
Smlouva (Potvrzení) o vedení běžného účtu žadatele - kopie
V ……………………………..
……………………………………………………
Jméno a příjmení

……………………………………………………
Podpis žadatele

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku byla zaregistrována dne ………….. v ……….. hod.

