STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
Magistrát - Odbor strategického rozvoje
Oddělení projektů a dotací

kotlikove.pujcky@mag-ul.cz; 475 271 773

Dotazník - Kotlíkové půjčky

Bezúročné půjčky na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy

Vážení spoluobčané,
statutární město Ústí nad Labem se rozhodlo podpořit výměnu zastaralých kotlů 1. a 2. emisní třídy za
nový ekologicky šetrný zdroj, a to tak, že poskytne na realizaci výměny bezúročnou půjčku až do
výše 200.000,- Kč. Bezúročná půjčka bude poskytnuta žadatelům o kotlíkovou dotaci ve 4. Výzvě
Ústeckého kraje, kteří ještě výměnu kotle nerealizovali. Ústecký kraj plánuje spustit příjem žádostí o
kotlíkovou dotaci dne 16.9.2019. V případě, že s žadatelem o kotlíkovou dotaci bude podepsána smlouva
o jejím poskytnutí s Ústeckým krajem, bude tomuto žadateli v případě jeho zájmu poskytnuta
statutárním městem Ústí nad Labem bezúročná půjčka. Bezúročná půjčka bude poskytnuta maximálně
na dobu 10 let, s nejvyšší měsíční splátkou maximálně 2.000,- Kč s výjimkou první splátky, která bude ve
výši proplacené dotace Ústeckým krajem. V současné době provádíme průzkum, zda byste o takovou
bezúročnou půjčku měli zájem. V případě, že se nyní do našeho průzkumu nepřihlásíte, nebude
dodatečně možné Vás do seznamu zájemců zařadit a bezúročnou půjčku Vám poskytnout. Na poskytnutí
bezúročné půjčky není právní nárok. Žádáme Vás tedy o vyplnění níže uvedených údajů (zaškrtnutím
nebo vyplněním příslušného pole), na základě kterých Vás bude kontaktovat náš kotlíkový
specialista. Dotazník odevzdejte prosím nejdéle do 31.5.2019 na Vám příslušný městský obvod
nebo na Magistrát města Ústí nad Labem, bližší informace viz níže.
Děkujeme za úplné vyplnění dotazníku, Oddělení projektů a dotací
1. Vlastníte nemovitost (zapsanou v katastru nemovitostí jako rodinný dům), ve které je zdrojem
vytápění kotel 1. nebo 2. emisní třídy a chcete tento zdroj vyměnit za ekologicky šetrnější?
ANO
X
2. Máte zájem poskytnutí bezúročné půjčky od statutárního města Ústí nad Labem?
Pokud nemáte zájem o bezúročnou půjčku, ale
ANO
NE
X
máte zájem o kotlíkovou dotaci, kontaktujte
Krajský úřad Ústeckého kraje.

3. Vaše jméno a příjmení:
Jméno:

Příjmení:

4. Uvažovaný druh výměny - zaškrtněte jednu variantu
tepelné čerpadlo
kotel na biomasu

5. Adresa rodinného domu:
Ulice a č.p.:
Část obce:
Obec:
Ústí nad Labem
ÚMO (zaškrtněte): město
PSČ:
6. Telefon

Střekov

plynový kondenzační kotel

Neštěmice

Severní Terasa

7. Email

7. V ………………………………………………………………..dne ………………………………………………………
8. Podpis

Sběrná místa pro dotazník: příslušný městský obvod nebo Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí
nad Labem, recepce - box s názvem "Dotazník - kotlíkové půjčky" nebo emailem na adresu kotlikove.pujcky@mag-ul.cz.
Děkujeme
Dotazovaný uděluje odesláním vyplněného Dotazníku statutárnímu městu Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 2336/8, IČ:
00081531, jako správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, e-mail a telefonní číslo
za účelem průzkumu zájmu a kontaktování „kotlíkovým specialistou“. Osobní údaje budou zpracovány ve smyslu Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Tento souhlas
dotazovaný uděluje dobrovolně. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách pořadatele https://www.usti-nadlabem.cz/files/informacni-memorandum-gdpr.pdf.
Odeslání Dotazníku je považováno za souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s jeho účastí v průzkumu kotlíkové
půjčky.

