
 

ŽÁDOST 
 

o poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále jen NFV) dle Výzvy k předkládání žádostí 
na zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů z rozpočtu města Dolní Benešov 

v rámci Programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva 
v domácnostech 

(Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva) 
 

Identifikace žadatele (vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu na území města Dolní Benešov) 

Jméno a příjmení žadatele:  

Datum narození: 

Trvalé bydliště: 

Peněžní ústav: Číslo účtu:  

 

Identifikace rodinného domu, na který je NFV žádána 

Adresa: List vlastnictví:  

Katastrální území: Parcelní číslo:  

 

Nový zdroj tepla: 

 

Tepelné čerpadlo  

Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva)  

Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva)  

Plynový kotel kondenzační  

 

Maximální výše dotace poskytována Moravskoslezským krajem v Kč:  

Datum podpisu smlouvy s Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace: 

 

Výše žádané NFV v Kč: 
 

Výše navržené měsíční splátky NFV v Kč: 

 
 
 
 
  
 



 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

 

Já, níže podepsaný, prohlašuji, že: 

a) nejsem vůči městu Dolní Benešov nebo jeho příspěvkovým organizacím, v prodlení se splněním 
jakékoliv peněžité povinnosti;  

b) nemám omezena práva nakládat s rodinným domem soudcovským zástavním právem, exekutorským 
zástavním právem nebo zástavním právem zřízeným ve prospěch příslušných orgánů pro pohledávky 
na daních, pojistném na sociální zabezpečení nebo pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Rodinný 
dům není v době podání žádosti předmětem výkonu rozhodnuti nebo exekuce.  

c) nejsem v exekuci a není vůči mé osobě v právní moci žádné soudní rozhodnutí, rozhodnutí správního, 
daňového či jiného orgánu veřejné správy na plnění, které by mohlo být důvodem exekuce;  

d) nemám k datu podání žádosti evidovány žádné závazky po splatnosti u finančního úřadu vůči státu, u 
orgánů veřejné správy, u peněžního ústavu;  

e) nebyl vůči mé osobě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení a neexistují žádné skutečnosti, které 
by umožňovaly či vedly k zahájení insolvenčního řízení na můj majetek z hlediska zákonných 
předpokladů, a to ani v dohledné budoucnosti nejméně 1 roku. 

 

SOUHLAS se zpracováním osobních údajů  

Souhlasím se zpracováním osobních údajů, a to mého e-mailu a telefonního čísla, 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 městem Dolní Benešov, se sídlem Hájecká 65, 747 22 Dolní Benešov. 

 

E-mail: Tel: 

 

 

Žadatel prohlašuje, že všechny údaje v žádosti uvedl pravdivě. 
             
  
     

Datum: Podpis žadatele (oprávněné osoby): 

 
 
 
Povinné přílohy žádosti:  

 Kopie smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 


