
Částka (v Kč)

186 820,00

18 285,00

ANO NE

číslo 

smlouvy

Datum 

platby
Částka v Kč

4. výzva Ústeckého kraje

Celkový přehled nákladů akce

V případě realizace jednotlivých plnění zatrhněte příslušné políčko 

a vyplňte částku v Kč dle přiložené faktury

Příspěvek obce 

Uvedení nového zdroje tepla do trvalého provozu dne: 30.10.2020

1. Nový zdroj tepla

Celkové náklady akce skutečně vynaložené (v Kč):

Obec

2. Opatření na otopné soustavě

(včetně případné bonifikace za prioritní obec)                          120 000 ,- Kč

Závěrečná zpráva

Číslo OP, Datum narození:

202123456 / 7.3.1991

Číslo smlouvy o poskytnutí dotace:

Příjemce dotace (jméno a příjmení):

Přísečnická 3007, 43001 Chomutov

1234567890/6100

k dotaci na finanční podporu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) v 

rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1, Výzva č. 3 MŽP                                                                                    

Bank. spojení, číslo účtu:

20/SML1234

Celkové způsobilé výdaje dle Smlouvy o poskytnutí dotace (čl. II.):

300 000 ,- Kč

205 105 ,- Kč

Místo realizace (není-li shodné s místem trvalého pobytu):

Jindřich Gabriel

Místo trvalého pobytu:

Přísečnická 3007, 43001 Chomutov

Výše max. dotace (v Kč) dle Smlouvy o poskytnutí dotace (čl. II.):

3. Úpravy spalinových cest

4. Úprava kotelny

5. Akumulační nádoba

6. Vybudování/úprava neveřejné části plynové přípojky
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jinga
Note
datum, ktere je uvedene na dokumentu:
 - revizni zprava
 - protokol o uvedeni zarizeni do provozu

jinga
Note
Prispevek obce neni pujcka, proto zaskrtneme ne a nic nevyplnujeme

jinga
Note
zde budou uvedny jednotlive polozky vcetne DPH

jinga
Note
cislo uvedene ve smlouve s krajem na 2. strane v tabulce nahore

jinga
Note
cislo uvedene ve smlouve s krajem na 2. strane v tabulce dole

jinga
Note
skutecne vynalozene naklady dle faktur

jinga
Note
udaj, ktery je uveden ve smlouve



Číslo 

dokladu

Datum 

platby
Dodavatel Účel platby

12020273 16.10.2020 Servis, s.r.o. tepelné čerpadlo

Datum : Podpis příjemce:

Kopie účetních dokladů k doložení celkových výdajů akce a doklady o jejich úhradě

(všechny předkládané doklady musí být správně označené číslem projektu).

Příjemce je povinen si před odevzdáním originálu závěrečné zprávy včetně příloh opatřit kopii závěrečné zprávy a

příloh pro svou vlastní potřebu. Ústecký kraj nebude provádět ani zasílat následně kopie odevzdaných dokumentů.

Příjemce prohlašuje, že údaje uvedené v této závěrečné zprávě a jejich přílohách jsou pravdivé, příjemce nečerpá a

ani nežádá o finanční prostředky na totožný projekt z jiných dotačních titulů a příjemce se seznámil s podmínkami

poskytnutí dotace uvedených v Dotačním programu Ústeckého kraje.                                                                                                  

Seznam požadovaných dokumentů předložených společně se Závěrečnou zprávou

(rozepište dle jednotlivých položek - např. náklady na nový zdroj tepla, instalaci nového zdroje tepla, otopnou 

soustavu, akumulační nádobu, úpravu spalinových cest, úpravu kotelny, náklady za revizní zprávu, náklady na 

vybudování neveřejné části plynové přípojky)

Kopie dokladu o instalaci a uvedení nového zdroje tepla do provozu (revizní zprávu nebo

protokol o uvedení zařízení do provozu) potvrzený oprávněnou osobou.

Celkem

Kopie výpisu z účtu o provedení platby, musí být podepsaná žadatelem - podpis na tomto 

dokumentu musí být originální (ne kopie podpisu). 

Příjemce zároveň svým podpisem stvrzuje, že nemá vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě

splatnosti a ani vůči dalším orgánům veřejné správy České republiky, Evropské unie nebo některého z jejích

členských států, České správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám.

Kopie osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání

výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (ne starší 5 let) potvrzující, že fyzická

instalace nového zdroje tepla byla provedena oprávněnou osobou. Platí pouze pro kotle na biomasu a

tepelná čerpadla.

Kopie protokolu o revizi spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole

a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj).

Požadovaná částka k proplacení (v Kč) 120 000 ,- Kč

Fotodokumentace nového zdroje tepla a jeho napojení na otopnou soustavu (radiátory, podlahové

topení atp.) a komínové těleso rodinného domu. U tepelných čerpadel je nutné předložit fotodokumentaci

všech částí (venkovní i vnitřní jednotky).

V případě realizace dalšího plnění doložte také fotodokumentaci provedených prací, případně průběh

prací (např. otopná soustava, komínové těleso).

Kopie dokladu o likvidaci starého kotle potvrzeného oprávněnou osobou (vlastnící příslušné

oprávnění k nakládání s odpady).

                       205 105,00 Kč 

Částka v Kč       

Uhrazeno

01.11.2020

205105,00
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jinga
Note
- 80 % vydaju na kotel na biomasu s rucnim prikladanim, nejvyse vsak 100 000 Kc;
- 80 % vydaju na tepelne cerpadlo nebo automaticky kotel pouze na biomasu, nejvyse vsak 120 000 Kc;
- 75 % vydaju na plynovy kotel, nejvyse vsak 95 000 Kc.

+ 7 500 Kc v pripade, ze bydlite v prioritnim meste ci obci

jinga
Note
tento dokument neni povinny pro plynovy kotel

jinga
Note
tento dokument neni povinny pro tepelne cerpadlo

jinga
Note
celkova cestka z faktur

jinga
Note
v teto tabulce budou uvedeny jednotlive faktury a jejich datum uhrazeni dle vypisu z uctu

jinga
Note
dolozte fotografie z kazdeho uhlu. zlate pravidlo cim vic fotek tim lepe


