Kotlíkové dotace – co je třeba připravit k žádosti o dotaci a
následně k závěrečné zprávě
Žádost je vyplněna na žadatele – žadatel musí být vlastníkem nemovitosti a musí v ní
bydlet!
K vyplnění žádosti o dotaci budete potřebovat:
• občanský průkaz
• plná moc s ověřeným podpisem (speciální formulář)
• informace o novém pořizovaném kotli/čerpadle (pouze, pokud už víte, který si budete
kupovat nebo jej máte koupený)
• fotky starého zapojeného kotle (v tištěné nebo v elektronické podobě) – kotel musí být
vyfocen zepředu, zboku a musí jít vidět zapojení na otopnou soustavu
• revizní zpráva původního kotle (jakkoliv stará)
• písemný souhlas spoluvlastníků (speciální formulář) - vyplní spoluvlastník
• čestné prohlášení v případě, že má v domě někdo trvalý pobyt a nebydlí zde, nebo zde
trvalý pobyt nemá a bydlí zde – vyplňuje žadatel
• potvrzení o pobírání důchodu – získáte na Okresní správě sociálního zabezpečení –
pouze v případě, že v nemovitosti bydlí jen senioři
• doklady prokazující výši příjmů – pouze, pokud v nemovitosti nebydlí pouze senioři,
doklad je požadován od všech členů domácnosti
• údaje o členech domácnosti (speciální formulář, podepisuje člen domácnosti)
• smlouva o vedení bankovního účtu nebo potvrzení banky – účet, kam bude vyplacena
dotace musí být veden na žadatele
Tyto dokumenty budete přikládat k žádosti. Dokumenty si připravte a jakmile je budete mít
kompletní, domluvte si schůzku na tel č. 601 342 756. Po domluvení schůzky Vám pomůžeme
zkompletovat celou žádost a doručíme ji na Zlínský kraj.

POZOR! VŠECHNY UVEDENÉ DOKUMENTY JSOU POVINNÉ.
POKUD NEBUDOU KOMPLETNÍ, NENÍ MOŽNÉ VYPLNIT ŽÁDOST
A NÁSLEDNĚ ZÍSKAT DOTACI.
Po realizaci budete vyplňovat ještě závěrečnou zprávu, ke které je také třeba přiložit řadu
dokumentů, které si můžete postupně přichystat. Těmi jsou:
• fotodokumentace odpojení původního starého kotle – musí být jasné, že už se nebude
dál používat
• fotodokumentace instalace nového kotle/čerpadla včetně fotky výrobního štítku
• zpráva o montáži (speciální formulář) – pouze pokud byl kotel/čerpadlo namontován
po 10.5.2022
• zpráva o instalaci a uvedení nového zdroje energie do provozu – pouze pokud byl
kotel/čerpadlo namontován do 10.5.2022
• potvrzení o likvidaci starého kotle (speciální formulář)
• osvědčení o získání profesní kvalifikace – musíte požadovat kopii od technika, který
Vám kotel/čerpadlo zapojí. Zkontrolovat datum – v den montáže musí být osvědčení
platné.
• protokol o revizi spalinové cesty (není třeba v případě tepelného čerpadla)
• všechny faktury – musí obsahovat podrobný rozpis položek, musí být napsané na Vaše
jméno, místo realizace musí být místem, kde je reálně nový kotel/čerpadlo instalovaný.
• kopie bankovního výpisu nebo potvrzení o platbě faktury (případně účtenka při platbě
v hotovosti)

