Blíží se termín pro zahájení podávání žádostí
o kotlíkové dotace
Kotlíkové dotace a půjčky – informace č. 6
Vážení občané,
máme protichůdné povědomí o zájmu o kotlíkové dotace v našem kraji. Jedny hovoří o
totálním převisu poptávky (zájmu), jiné tvrdí, že zájemců je tak akorát.
Máme nezaručené informace, že v případě vyčerpání nyní vyčleněných finančních zdrojů pro
kotlíkové dotace budou další peníze dodány – toto však není nekonečný proces.
Blíží se 1.7.2019, kdy bude ve 14:00 Krajským úřadem Karlovarského kraje („KÚKK“)
zpřístupněna webová aplikace pro podávání prvních částí žádostí o kotlíkové dotace, a to
v elektronické podobě na https://kotliky.kr-karlovarsky.cz/
Do 10 pracovních dnů po podání elektronické části žádosti musí žadatel předat na
KÚKK žádost v listinné podobě. K podání listinné žádosti netřeba velkého papírování:
1. potvrzení (revize) zpracované oprávněnou osobou v oblasti topenářství a posuzování
kotlů na tuhá paliva o tom, že nyní máte jako hlavní zdroj tepla kotel na tuhá paliva 1.
nebo 2. emisní třídy.
2. fotodokumentaci výše zmíněného kotle dosvědčující, že kotel je připojen do otopné
soustavy vašeho domu,
3. když ne rozpočet, pak aspoň poměrně jasnou představu o tom, kolik Kč Vás bude
náhrada stávajícího kotle Vámi uvažovaným novým zdrojem tepla stát,
4. potvrzení (podpisy) všech spoluvlastníků rodinného domu na prohlášení o souhlasu
s podáním žádosti o dotaci.
Nemáte-li možnost podat první, tedy elektronickou část žádosti o kotlíkovou dotaci,
1. nabízím Vám: dostavte se v pondělí 1.7.2019 na obecní úřad, kde Vám od 12:00
do 15:00 pomohu žádost zpracovat a podat. S sebou nemusíte brát žádné
dokumenty,
2. vezměte, prosím, na vědomí, že po podání elektronické části žádosti musíte do
10 pracovních dnů na KÚKK podat druhou část žádosti včetně požadovaných
příloh – viz výše.
Dámy a pánové,
na závěr této informace mi nezbývá než poukázat na to, že děláme co nejvíce proto, aby
občané naší obce v praxi na vlastní kůži nepoznali obsah pořekadla „komu není rady, tomu
není pomoci“.
Děkujeme za pozornost, která může vést k Vašemu rozhodnutí znamenajícímu Vaše velké
úspory a případné investice obce do zlepšení našeho životního prostředí.
V Citicích dne 24.6.2019. Za vedení obce Petr Beránek, místostarosta

