
Název dotačního 

programu obce 
EKOLOGICKÝ PROGRAM OBCE MODRAVA 

EKOLOGICKÉ VYTÁPĚNÍ 

 

 

Jméno a příjmení               

žadatele 
 

Bydliště   

Specifikace bytové 

jednotky  
 

Rozsah žádosti:   

 

 

 

 

Přílohy žádosti: (doplňte názvy příloh, které k žádosti přikládáte) 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení žadatele: 

Prohlašuji, že splňuji veškeré podmínky oprávněného žadatele. 
 

 

 

 

V Modravě  dne:  ………………….. ..................................................................         

                                                                                                             podpis žadatele 

                         

 

 

 

 

Schváleno usnesením zastupitelstva obce číslo …..………  ze dne:………………………… 

 

              

 

 

 

 

 

 



                   

Domácnostem, které jsou vytápěny jiným topným médiem nezatěžujícím ovzduší obce 

(elektřina, plyn, topný olej, tepelné čerpadlo) bude vyplacen na základě písemné žádosti 

zplnomocněného vlastníka nebo zplnomocněného nájemníka finanční příspěvek do maximální 

výše hodnoty za 22 sypaných prostorových metrů štípaného měkkého palivového dřeva. 

Zplnomocnění se dokládá podpisem čestného prohlášení na předepsaném formuláři žádosti.  

 

Podmínky pro poskytnutí dotace na ekologické vytápění  

 

a) žadatel nesmí mít v předchozím kalendářním roce ani ke dni podání žádosti vůči obci 

Modrava závazky po dni splatnosti (dluh), 

b) výše dotace (palivové dříví nebo finanční příspěvek) nesmí překročit skutečné roční 

náklady na vytápění bytu nebo rodinného domu, ke kterému se žádost vztahuje, 

c) v případě, že nebude palivové dříví z předchozího roku příjemcem spotřebováno, 

bude v následujícím roce poskytnutá dotace zkrácena nebo zamítnuta; toto 

ustanovení se nevztahuje k palivovému dříví uskladněnému za účelem vysušení o 

celkové výši 44 sypaných prostorových metrů,  

d) poskytnuté palivové dříví nesmí být předmětem prodeje, 

e) poskytnuté palivové dříví bude výhradně použito pouze pro vytápění bytové     

jednotky uvedené v žádosti, 

f) palivové dříví je až do okamžiku jeho spotřeby (spálení) majetkem Obce Modravy, 

g) v případě, že se žadatel v průběhu kalendářního roku odstěhuje, předá 

nespotřebované palivové dříví Obci Modrava,      

h) při vytápění elektrokotlem, plynem, topným olejem nebo tepelným čerpadlem doloží 

žadatel k žádosti o finanční příspěvek revizní zprávu otopné soustavy (tato podmínka 

se nevztahuje na nájemníky bytového fondu ve vlastnictví Obce Modravy), 

i) při vytápění elektrokotlem, plynem, topným olejem nebo tepelným čerpadlem doloží 

zplnomocněný žadatel náklady na vytápění fakturou za předchozí období, 

j) příjemce se podáním žádosti zavazuje, že k vytápění bytové jednotky nebude 

využívat fosilní palivo – uhlí,  

k) uvedené dotace, nebo jejich poměrné části, budou poskytnuty nejpozději do 31.12. 

příslušného kalendářního roku, 

l) uvedené dotace, anebo její poměrné části, nejsou převoditelné žádným způsobem. 

 

 

     

 

 

 


