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Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu 

Statutárního města Ústí nad Labem 

„KOTLÍKOVÉ PŮJČKY“ 
Žadatel (fyzická osoba – vlastník nemovitosti) 

Jméno a příjmení 

 

 

Datum narození 

 

Adresa bydliště 

 

Adresa doručovaní  

 

Telefon      Datová schránka 

  
e-mail 

 

číslo bankovního účtu 

 

Adresa nemovitosti (rodinného domu/bytové jednotky), kde bude žadatel realizovat výměnu 

kotle:  

 

Zapsaná v Katastru nemovitostí: 

pozemek p. č./p.č.st. 

 

na Listu vlastnictví č. 

 

v katastrálním území (doplňte číslo a název katastrálního území) 
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Účel, na který chce žadatel návratnou finanční 

výpomoc využít 

výměna kotle na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy za:  

 (nehodící se škrtněte) 

plynový kondenzační kotel – kotel na biomasu – tepelné čerpadlo 

 

Celkové náklady výměny zastaralého kotle na tuhá paliva (na základě smlouvy s dodavatelem 

nebo cenové nabídky na výměnu kotle od oprávněné firmy) 

 

 

Požadovaná výše kotlíkové půjčky (v případě plynového kondenzačního kotle max. 150 tis. Kč, 

v případě tepelného čerpadla či kotle na biomasu max. 200 tis. Kč, nepřesáhne dále výše celkových 

nákladů, viz výše) 

 

 

Předpokládaná lhůta dokončení akce 

 

Navrhovaná výše měsíčních splátek  

(doba splácení 5 let, výše splátky je min. 1000,- Kč, max. 2000,- Kč) 

 

Čistý měsíční příjem domácnosti žadatele za poslední rok (uvádí se pro posouzení 

schopnosti splácet kotlíkovou půjčku – nehodící se škrtněte) 

a) 10 000,- až 15 000,- Kč měsíčně 

b) 15 000,- až 20 000,- Kč měsíčně 

c) 20 000,- až 30 000,- Kč měsíčně 

d) Nad 30 000,- Kč měsíčně 

Odůvodnění žádosti 
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Další přílohy: 

1. ověřenou kopii smlouvy uzavřené mezi žadatelem a Ústeckým krajem o poskytnutí 

kotlíkové dotace  

2. čestné prohlášení o bezdlužnosti 

3. aktuální výpis z Katastru nemovitostí dokládající vlastnictví rodinného domu/bytové 

jednotky (ne starší 2 měsíců) 

4. další přílohy mohou být ze strany města vyžádány dodatečně 

 

Závěrečné prohlášení:  

Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou úplné a pravdivé. 

Svým podpisem stvrzuji, že poskytuji své osobní údaje Magistrátu města Ústí nad Labem, se sídlem 

Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem, IČ: 00081531, DIČ: CZ00081531, pro 

potřeby zpracování a evidenci žádosti o podporu z dotačního programu Kotlíkové půjčky. Osobní 

údaje musí být pořizovány za účelem zpracování žádosti a poskytnutí podpory z dotačního programu. 

S osobními údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů a v souladu se souvisejícími předpisy.  Podrobnější informace najdete v Informačním 

memorandu:  https://www.usti-nad-labem.cz/files/informacni-memorandum-gdpr.pdf 

      

 

 

 

 

 

        ……………………………………………………. 

                                                                     Jméno, příjmení a podpis žadatele 

 

V Ústí nad Labem dne………………………. 

https://www.usti-nad-labem.cz/files/informacni-memorandum-gdpr.pdf

