Žádost o předběžné posouzení objektu v programu energetických úspor
a dotací v rámci nové zelené úsporám, nebo výměny kotlů.íslo žádosti
Žadatel*
Příjmení žadatele

Jméno žadatele

Č. OP

Datum narození

* vlastník rodinného domu,
* spoluvlastník rodinného domu, popř. vlastník bytové jednotky v rodinném domě, a to za předpokladu písemného souhlasu
ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě,
* v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky v rámci společného jmění manželů žádá pouze jeden z manželů za
předpokladu písemného souhlasu druhého z manželů a písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na
předmětném rodinném domě.
*žádat o dotaci může pouze žadatel s bezdlužností vůči orgánům státní správy a na kterého není vedeno exekuční řízení !
** Účet na jméno žadatele! Nelze uvést účet jiného člena rodiny/jiné osoby; dispoziční právo k účtu taktéž není
dostatečné; účet musí být ve vlastnictví žadatele !

Kontakt14. Telefo
Ulice

Číslo popisné

Číslo orientační

Obec

Část obce

PSČ

Telefon

E-mail

Číslo bankovního účtu **)

Místo realizace
Ulice

Číslo popisné

Číslo orientační

Obec

Část obce

PSČ

Počet bytových jednotek

Číslo LV nemovitosti

Číslo parcely

Katastrální území

Vlastní žadatel PENB ? *)

Ano/Ne

Vybavení plynovou přípojkou :

Ano/Ne

*) PENB = Průkaz energetické náročnosti budovy. Pokud ano, přiložte jeho fotokopii.

Výrobní číslo

Současný zdroj tepla - TYP *)
Konstrukce
Třída
Palivo
Podíl %

Tepelný výkon v kW

odhořívací (převážně ocel)

prohořívací (převážně litina)

1.

2.

černé uhlí

hnědé uhlí

dřevo

Zplyňovací
Není známo

zemní plyn

elektřina

jiné

jiné

*) Neznáte-li, uveďte : „Vlastní výroba“ . Nutno doložit fotodokumentaci jak zdroje tepla, tak otopného systému.

Vlastní žadatel revizi současného zdroje tepla ? *)

Ano/Ne

Plocha obytných místností

*) Pro podání žádosti je třeba doložit revizi stávajícího zdroje tepla, nebo čestné prohlášení.

Požadovaný nový zdroj tepla a příslušenství u KD

Typ /pozn.(případně i přibližná cena včetně montáže)

Kotel ruční – výhradně biomasa
Kotel automatický – výhradně biomasa
Plynový kondenzační kotel
Tepelné čerpadlo
Akumulační nádoba (pokud se požaduje)
Solárně termický systém (pokud se požaduje)
Fotovoltaická elektrárna
Otopná soustava (práce spojené s instalací nového zdroje tepla)

Žádost i s přílohami odešlete na : ARMEX, Svépomoc III 2204/1, 750 02 Přerov
nebo e-mail : kotleprerov@seznam.cz, telefon pro dotazy : 606 771 771

Sklon, typ a orientace střechy (v případě posouzení možnosti instalace FVO na NZU)

Současný způsob ohřevu teplé vody
Velikost a typ nádoby jak ohřev teplé užitkové vody, tak topné vody (pokud taková akumulační nádrž existuje).

Roční náklady na vytápění a energie
Doložte kompletní kopie smluv a vyúčtování (faktury) elektřiny ( plynu) , případně i druh a množství spotřebovaného paliva za rok

Poznámky a další popis objektu

Zde popište další technologie (bazén, vířivka) případně další okolnosti, které mají vliv na spotřebu energie.íslušným

krajem dle

jeho

Orientační ceny služeb
Zhodnocení objektu z hlediska energetických úspor
Obhlídka se stavební firmou nebo projektantem pro zásadní
rekonstrukci RD
Revize stávajícího zdroje vytápění
Zpracování projektové dokumentace k domu, pokud neexistuje a je
nutná pro získání dotace

0,- Kč

Zpracování žádosti o dotaci a její podání

3900,- Kč včetně DPH

Provize v případě získání dotace

5% z dotované částky v případě, že realizaci bude provádět třetí
strana,V ceně realizace v případě doporučeného dodavatele.

Energetický management (péče)

0,- Kč

V

1000 Kč / hod.
600 - 1500,- Kč dle revizního technika
Dle velikosti domu a objemu práce

Dne :

.................................................................
Jméno a podpis žadatele
(resp. oprávněné osoby)

Žádost i s přílohami odešlete na : ARMEX, Svépomoc III 2204/1, 750 02 Přerov
nebo e-mail : kotleprerov@seznam.cz, telefon pro dotazy : 606 771 771

