KOTLÍKOVÉ DOTACE

Seznam dokumentů předkládaných v rámci žádosti o poskytnutí dotace:
Vyplněný formulář Žádosti o poskytnutí dotace dle vzoru zveřejněného společně s vyhlášením
Programu na stránkách jednotlivých krajů
Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
Kopie Žádosti o poskytnutí dotace z programu Nová zelená úsporám prokazující realizaci (i
budoucí) opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy. V případě doložení této
kopie není potřeba provádět mikro energetické opatření ani dokládat průkaz energetické
náročnosti třídy "C". V případě, že žadatel v době předložení Žádosti o poskytnutí dotace do
Programu nemá ještě předloženu žádost do programu NZÚ, lze namísto kopie žádosti o dotaci
z NZÚ přiložit jako přílohu čestné prohlášení, že bude o podporu na zateplení v NZÚ žádat.
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o
energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na
klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná a vyšší. Povinou přílohou je, pouze
pokud slouží k prokázání podmínek na energetickou náročnost a není zažádáno o dotaci
v programu Nová zelená úsporám.
Potvrzení energetického specialisty o výběru vhodného mikro energetického opatření. Povinnou
přílohou je, pokud žadatel nemá zažádáno o dotaci v programu Nová zelená úsporám nebo
nedoloží PENB.
Písemný souhlas vlastníka pozemku k nákupu, instalaci, provozování nového zdroje tepla a dalším
souvisejícím opatřením (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě v případě, kdy
vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.
Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu rodinného domu/bytové jednotky či druhého
z manželů (v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky či podílu na nich v rámci
společného jmění manželů) k nákupu, instalaci, provozování nového zdroje tepla a dalším
souvisejícím opatřením (např. mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě.

Závěrečné vyúčtování bude obsahovat zejména:
Finanční vyúčtovaní dílčího projektu - seznam účetních dokladů
Účetní doklady za zrealizované práce, dodávky a služby (např. faktury, paragony, atd.). - kopie
Bankovní výpisy dokládající úhradu faktur s originálním podpisem příjemce dotace (originál
bankovních výpisů si příjemce uschová pro případnou kontrolu), v případě hotovostní úhrady doloží
žadatel příjmový doklad - kopie
Fotodokumentaci odpojeného a znehodnoceného původního kotle na pevná paliva.
Fotodokumentace musí mít dostatečnou vypovídající hodnotu, tj. z doložené fotodokumentace musí
byt zřejmě, že znehodnoceny kotel je totožný s kotlem, jehož fotografie byly předloženy při podání
žádosti (fotografie rozložených části kotle není dostačující pro porovnání shodnosti s původním
kotlem). Dále musí byt z fotodokumentace zjevné, jakým způsobem byl kotel znehodnocen
(rozřezání, rozbití na články, prořezání otvoru přes plášť i vlastni těleso kotle aj.) a musí byt jasně
patrné, že kotel nelze dále využit k vytápění. V případě nedodání uvedených fotografii nebo dodání
fotodokumentace jiného typu kotle je poskytovatel dotace oprávněn finanční prostředky dotace
nevyplatit pro nedostatečnou vypovídající hodnotu fotodokumentace. Potvrzení o likvidaci kotle
(doklad ze sběrných surovin nebo sběrného dvora) bez příslušné fotodokumentace není
pro účely doložení znehodnocení kotle dostatečné.
Potvrzeni o likvidaci původního kotle (potvrzeni ze sběrného dvora, sběrných surovin, výkupny
kovů).
- originál, vzor viz příloha č. 4 dotačního programu (vzor platný od 18. 12. 2015)
Fotodokumentaci nového zapojeného zdroje tepla.
Revizní zprávu (Protokol) o uvedení nového zdroje tepla do provozu. - kopie
Fotodokumentaci instalace opatření vedoucího ke snížení energetické náročnosti rodinného domu
(„mikro“ energetických opatřeni) – fotografie po realizaci opatření, která bude porovnatelná
s fotografii před realizaci „mikro“ energetického opatření, a ze které bude jednoznačně patrné, jaké
opatření bylo provedeno (fotografie musí byt průkazná a v dostatečné kvalitě, v případě
relevantnosti lze doložit i vice fotografii z různych pohledů).

