Dotazník o změně vytápění rodinných domů v Mariánských Radčicích

















Obec Mariánské Radčice připravuje dotaci z rozpočtu obce na změnu způsobu vytápění
rodinných domů určených k bydlení, která bude určena pro vlastníky těchto rodinných
domů v obci Mariánské Radčice.
Plánuje se náhrada kotlů na tuhá paliva, dále náhrada neekonomického vytápění
elektrickými přímotopy a pravděpodobně i podpora výměny tepelných čerpadel, která
jsou před koncem své životnosti. Účelem je zlepšení ekologie a čistoty ovzduší v naší obci.
Jako nové zdroje tepla nebudou podporovány kotle na tuhá paliva, ale pouze tepelná
čerpadla, elektrokotle a případně jiné ekologické způsoby vytápění.
Celková maximální výše dotace se plánuje 250.000,- Kč na jeden rodinný dům, v jednání
je kolik procent nákladů poskytne obec a jak vysoká tedy bude spoluúčast žadatele. Jako
uznatelný dotační náklad bude i případná realizace či úprava teplovodních rozvodů.
Plánuje se průběžné předkládání žádostí o dotaci v průběhu několika let tak, aby se
dostalo na všechny zájemce. V případě vyčerpání prostředků z rozpočtu obce pro daný rok
bude žádost převedena do dalšího roku.
Pro letošní rok jsou na tuto dotaci rozpočtovány prostředky ve výši 3 mil. Kč, pro další roky
se počítá vždy s částkou 5 mil. Kč. Konkrétní podmínky pro obdržení dotace se dozvíte v
dotační výzvě, která bude zpracována následně a o které budete všichni včas informováni.
Tento dotazník bude sloužit jako podklad pro stanovení předběžného zájmu o dotaci, dále
pro stanovení předběžných celkových nákladů na dotace a pro stanovení samotných
podmínek dotace.
Budeme velice rádi když dotazník vyplníte i v případě Vašeho nezájmu či v případě, že
zatím nejste zcela rozhodnutí. Vyplněné dotazníky prosím doručte co nejdříve na obecní
úřad nebo pošlete mailem na adresu: sikora@marianskeradcice.cz (dotazník si můžete
stáhnout i v elektronické verzi na obecním webu www.marianskeradcice.cz ). Případně
můžete vyplněný dotazník vyfotit a poslat třeba přes aplikaci WhatsApp či jako MMS na
telefonní číslo 724 136 816.
Dotazník není určen pro nájemníky obecních bytových domů!
DOTAZNÍK:

Jméno a příjmení: _______________________________
Telefon: ____________________________________
Číslo popisné rodinného domu, na který bude dotace žádána: _____________________
Kolik místností je celkem vytápěno: ___________________________________
Současný způsob vytápění rodinného domu (prosím zaškrtněte):


kotel na tuhá paliva

* starý kotel (emisní třída 1-2)
* ekologický kotel (emisní třída 3 a více)
* topivo (uhlí, dřevo, pelety) _________________



krbová kamna či kamna Petry apod. (zaškrtněte i v případě, že jsou užívána pouze jako
doplňkový zdroj tepla)



elektrické přímotopy




elektrokotel
tepelné čerpadlo

* rok výroby: _________________________

* systém vzduch – voda
* systém země - voda


jiné (uveďte): __________________________________________________

Teplovodní rozvody (prosím zaškrtněte):


jsou rozvedeny včetně radiátorů

* stáří (odhadem): __________________
* materiál trubek (měď, ocel, litina): ______________



jsou rozvedeny v podlaze

* stáří (odhadem): __________________



nejsou rozvedeny vůbec



jiné (uveďte): ____________________________________________________

Zájem o využití dotace (prosím zaškrtněte):


mám zájem o nové tepelné čerpadlo i s výstavbou nových teplovodních rozvodů
* rozvod s radiátory

* rozvod v podlaze



mám zájem o nové tepelné čerpadlo bez rozvodů (nebo s potřebnou úpravou
stávajících)



mám zájem o nový elektrokotel i s výstavbou nových teplovodních rozvodů
* rozvod s radiátory

* rozvod v podlaze



mám zájem o nový elektrokotel bez rozvodů (nebo s potřebnou úpravou stávajících)



mám zájem o výměnu staršího typu tepelného čerpadla



mám zájem o výměnu staršího typu elektrokotle



o dotaci nemám žádný zájem



jiné (uveďte): _______________________________________________________

Spoluúčast na dotaci:


Z vlastních zdrojů jsem ochoten vynaložit ___ % celkových nákladů změny zdroje
vytápění.

Plánovaný rok žádosti o dotaci (projektovou dokumentaci, předběžný rozpočet akce a případný
souhlas stavebního úřadu bude zajišťovat sám žadatel, tyto náklady budou v rámci dotace
uznatelné):


O dotaci bych žádal pravděpodobně v roce (2021-2025): ______________

