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Odbor evropských záležitostí
U Zimního stadionu 1952/2

*KUJCP01T7XBZ*

370 76 České Budějovice

KUJCP01T7XBZ

Žádám o změnu zdroje tepla, který je uveden v žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního
programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/6957/2020
Registrační číslo 3.1/2019/4472

Původně vybraný zdroj tepla uvedený v žádosti: kotel na zplynování dřeva s ruční dodávkou paliva,
SVT 931, typ opatření A3R

Nový zdroj tepla: tepelné čerpadlo, SVT 25224, typ opatření B

Důvodem žádosti je změna zdravotního stavu žadatele, tepelné čerpadlo bude výrazně méně
náročné na obsluhu než kotel s ruční dodávkou paliva.

Žadatel:
Jméno:
Datum nar.:
Bydliště:
Telefon:
E-mail:

Rudolf Kalkus
1964
Stráž nad Nežárkou, 378 02

EVROPSKÁ UNIE
Ministerstvo životního prostředí

Fond soudržnosti
Operační program Životni prostfedi

Jihočeský kraj

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2,
Specifický cíl 2.1
Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním
koncentracím znečišťujících látek

Oprava odeslané elektronické žádosti dle výzvy
eKJNC

Zobrazení nápovědy ve formuláři stiskem tlačítek <ctrl>+<alt>+1

: spo!u“«o domu, popř. vlastník bytové jednotky v rodinném domě, a to za předpokiadu písemného souhlasu
ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném dome,

mandelů

na předmětném rodinném domě.

3. Místo trvalého pobytu

--------------—------------------ .

Obec

Stráž nad Nežárkou

Část obce:

PSČ

37802

Ulice:
Č. orientační:

Č. popisné:

4. Kontakt
Telefon:

Stráž nad Nežárkou

kalk

602

Kontaktní adresa:
t| adresa pro doručeni pokud
je odlišná od trvalého bydliště

Bankovní spojení: (předčíslí učtu - číslo učtu / kod

700

794

banky)
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5. Předmět žádosti o podporu

Cena(Kč
s DPH)

Označení Typ opatřeni (výdaje)

kod SVT

Jmenovitý
tepelný
výkon
nového
zdroje tepla

[kW]

Zatrhnete
realizovaná
opatření
(výdaj)

A3A

Kotel na tuhá paliva - výhradně biomasa automatické přikládání

0

O

A3R

Kotel na tuhá paliva - výhradně biomasa ruční přikládání

0

O

B

Tepelné čerpadlo

C

Kondenzační kotel na zemní plyn

0

o

D

Otopná soustava včetně příslušenství
a souvisejících stavebních prací

0

o

D1

PO3

160 000

25224

14 kW

®

Akumulační nádoba

30 000
®
Blatná, Chlum, Branišov, České Budějovice, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Hůry,
Litvínovice, Planá Roudné, Rudolfov, Vráto, Jindřichův Hradec, Božetice, Milevsko,
Sepekov, Boudy, Čimelice, Horosedly, Mirotice, Písek, Protivín, Rakovice, Klenovicé
Soběslav, Zvěrotice, Katovice, Pracejovice, Strakonice, Štékeň, Bechyně,’ Dražice, Libějice
o
Malšice, Planá nad Lužnicí, Radimovice u Želče, Sezimovo Ústí, Slapy Tábor Turovec Týn
nad Vltavou, Vodňany
’
’ 3
Celkové výdaje (Kč s DPH)

190 000

Celkové způsobilé výdaje

125 000 fixace částky dle pův.žádosti

Maximální výše dotace bez bonusu
za prioritní obec

100 000

Bonus za prioritní obec3

fixace % dle pův. žádosti 80

0

Celková dotace4

100 000

I

-------------------- ■—-----------------L

s realizací, tj. s uvedením zdroje do trvalého provozu

..... JC

SraVeD"' prace’ a0CJ8Vky 8 s,U2by spoJené

httnSLltírw rétní Zdr°j, teřf 8 ieh0 jmenovity tePelný vvk0n (kW) dle Seznamu výrobků a technologií dostupného na
https.//svt.sfzp.cz/ (viz pravidla dotačního programu).
H
3 PO - Prioritní obce - bonus ve výši 7 500,- Kč.
t^řnícelkS'Iffiř' ProC?"'a)
Celkových výdajů
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Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice; telefonní ústředna: 386720111

6. Účelové určení dotace, cíl a popis projektu5
Popis stávajícího kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. nebo 5. emisní třídu dle CSN
EN 303-5

__

—

jako hlavní zdroj vytápění.
6 Součet uvedených podílů použitých paliv a zdrojů enegie musí být 100 /o.

7 Místo realizace (identifikace rodinného domu/bytové jednotky, kde bude realizována výměna kotle)
---------------- 1 Jindřichův Hradec

'

Okres:
Obec

BB^^»MS£^Hradec

ORP:

Část obce:

I Stráž nad Nežárkou

[stráž nad Nežárkou

Ulice.

PSČ

Č. orientační.

Č.popisné.

Číslo listu vlastnictví nemovitosti

Počet bytových jednotek:

Katastrální území: | Stráž nad Nežárkou (756377)

Číslo parcely zastavěné nemovitosti:
Přítomnost plynové přípojky
na pozemku žadatele (přip na hrané ano
pozemku):

Plocha vytápěných obytných místností

300

Předpokládané zahájení (mésic
a rok): ::

Předpokládané ukončení (měsíc a rok)

10/2020

04/2020

7 ORP - obec s rozšířenou působností.
8 Přesné datum bude závazně stanoveno ve smlouvě o poskytnutí dotace.
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"Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice; telefonní ústředna. 38672011.

j1Seznam požadovaných dokumentů předložených společně se žádostí*
Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso
I E3
El

□
Hnmmr? S0|-,hlas sP°luv|astniku většinového nebo polovičního podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému

rtórxsw x*v

rM',zaci dals,ch

□

souhllas druhéh0 2 manželu v případe vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo Dodilu na mrh

SE3S£~ «

™némz^e0dl;mS„ácahí,íka P°Zer,,kl1 “ P'ípade ^

wss.r&!£

nem0#tos" * odlišný od vlastníka pozemku.

□

Plná moc k podáni žádosti o dotaci, je-li relevantní
I zdroj[T^iahrazených *£'31

□

"nahradit

dokumenty). V případě kotlů nahrazených před šfl2 2016 ík ertchwSneb^rstlnn^01! (fot°9ra.fle^‘ítku k°ťe, návod k obsluze či jiné
kotle neznámá. V souvislosti s novelou zákona o ochraně ovS kS Síanove"a:lz® nahpadit čestným prohlášením o tom, že je třída
schopen zajistit odborně způsobilou osobu za vyhláškouItanovený referenřn^ fi^anřnw'11"?81 1- ^ 2018’ je v případech' kdy není výrobce zdroje
oprávněnou k provádění kontrol stejného typu zdroje Pokud zvolížadíteliinou ^VyUZu °dbomě 2působílou osobu Jiného výrobě
komunikaci s výrobcem, ze které vyplývážemuj
°fbu' bude muset "a Padání obce předložit
osobu je dle aktuálního znění zákona o ochranTovzTušfpovaiována^Za odborně Zbůsobilou
zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě Y
b ’ k á byla Proškolena výrobcem spalovacího stacionárního
Zaškrtněte dokumenty, které předkládáte k žádosti.

zdrojem tepla a je/byíprokazatekiě v provozu06

teP'a J6/byl menený kotel na pevná paliva s ručním přikládáním primárním

prostor, kde míjí býíSu

zíímuté® d^Sí^

VČetně Zpřístupnění všech

• Prohlašuj,, ze jsem nebyl(a) odsouzen(a) za trestný čin v souvislosti s čerpáním dotací z veřejných zdrojů.

pobytu, roku narazí,Totačnmí Mul™ účekfvéhřurčenř doSe^výše6
poskytována.

d o s S06^-^3^110

jména 3 příjmeni' obce ‘rvalého

uceioveno určeni dotace, vyse poskytnuté dotace a smlouvy, kterou je mi dotace

či finančn^vý^moc^o^^nutou Jihočeským°krajemU ^ P° 'hŮ“ SP'atn°StÍ 3 Že jSem řádně vypo«dal(a) veškerou dotaci

2.1, prioritní

Síoa poroíumělSjeto^bX^1" " rámC' Specifickéh° cíle

ztrátu dotace a postih velmystu^Sných SnícTpřěd^sů6 ^ S' Vedom(a)' že uvedení nepravdivých údajů bude znamenat
zákona č. 101/2000 Str,'o ochranTosobn^

„r

*ádosti a JeJích Povinných přílohách ve smyslu

na informace o životním prostředí za účelem ariminictrar-J3
1
. p edpisu, a ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb. o právu
stanovených v programu a uzavřené smlouvě. Tento souhlas uděli^^sDrávc^znrarn^T' Vdeíně *ontroly.Plnění povinností
Operačního programu Životní prostředí kterým íp MinicWot
-■ p avc a zpracovateli, Jihočeskému kraji, řídícímu orgánu
pro místní rozvoj ČR Mlnis e sS/u financí ČR^a nřkinE
■ Z'
c'h° P?Středi' Mého partnerům, zejména Ministerstvu
prohlášení, a to Jo dobu Wletode
'rT^ Pf° VŠechny údaj* °baa*ené v tomto
o ochraně osobních údajů ve znění oozdS nředS
1
Ved°m(a) svych práv P°d'e zákona č. 101/2000 Sb„
dobrovolně.
pozdějších předpisu. Všechny uvedene údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány

Mgr. Rudolf Kalkus
Jméno a podpis
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Krajský úřad Jihočeského kraje
370 76 České Budějovice;

U Zimního stadionu 1952/2,

telefonní ústředna: 386720111

