
 

 

 

 

  * tepelné čerpadlo, kotel na biomasu (automatický nebo s ručním přikládáním), plynový kotel kondenzační 

** kód výrobku uvedený v seznamu registrovaných výrobků https://svt.sfzp.cz/ 

 

 

Závěrečná zpráva 

  

„Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v Královéhradeckém kraji“ 

  

Číslo žádosti o dotaci:  

1. Příjemce  

Jméno, příjmení, titul:  

Datum narození:  

Místo trvalého pobytu:   

E-mail:  

Telefon:  

2. Místo realizace 

Ulice, číslo popisné, číslo orientační:  

Obec, PSČ:  

3. Údaje o projektu 

 

 

Druh nového zdroje vytápění*:  

Typové označení kotle:  

Jmenovitý tepelný výkon (kW):  

Kód SVT nového zdroje vytápění**:  

Celkové náklady projektu:  

Celková výše dotace:  

https://svt.sfzp.cz/


 

 

4. Doložené účetní doklady 

Poř. 

č.1 
Název dodavatele Číslo dokladu 

Částka uvedená na 

dokladu v Kč 

 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

CELKEM  

 

 

 

Přílohy k závěrečné zprávě: 

Název dokumentu2 ANO NR 

Účetní doklady dle soupisky v bodě 4 (povinná příloha) 

(musí být označeny číslem žádosti o dotaci a reg. č. krajského projektu) 

  

Doklady o úhradě účetních dokladů uvedených v bodě 4 (povinná příloha)  

(bankovní výpis, potvrzení o úhradě vystavený bankou, příjmový pokladní doklad) 

  

Fotodokumentace nového zdroje vytápění (povinná příloha)   

Doklad o ekologické likvidaci starého kotle (povinná příloha)   

Zpráva o montáži (povinná příloha) 

(předkládá se v případě, že k výměně zdroje vytápění došlo po vyhlášení krajského 

dotačního programu) 

  

Protokol o uvedení zařízení do provozu (povinná příloha) 

(předkládá se pouze v případě, že výměna zdroje vytápění byla ukončena před datem 

vyhlášení krajského dotačního programu) 

  

Kopie osvědčení o získání kvalifikace osoby oprávněné k instalaci zařízení 

vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů ne starší 5 let (povinná příloha 

v případě, že je relevantní) 

  

Protokol o revizi spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole 

a revizi spalinové cesty (povinná příloh, v případě, že je relevantní) 

  

Čestné prohlášení o pracích prováděných svépomocí (povinná příloha 

v případě, že je relevantní) 
  

Čestné prohlášení příjemce o vypořádání finančních vztahů   

 
1 Lze přidávat další řádky. 
2 Veškeré dokumenty se dokládají v prosté kopii. Originály si příjemce uschovává pro případ kontroly.  



 

 

s odběratelem uvedeným na účetním dokladu předloženým k proplacení 

(povinná příloha v případě, že je relevantní) 

Čestné prohlášení příjemce o vypořádání finančních vztahů s majitelem 

bankovního účtu (povinná příloha v případě, že je relevantní) 
  

 

 
Jako příjemce finanční podpory prohlašuji, že:  

 

• Všechny informace v předložené Závěrečné zprávě a přiložených přílohách jsou pravdivé  

a úplné. Jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých 

nebo neúplných údajů. 

• Projekt byl realizován v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace. 

 

Jméno a příjmení příjemce:  

Datum vypracování zprávy:  

Podpis příjemce, příp. zmocněnce:  

 

 


