Příloh a č. 3

SOUHLAS DRUHÉHO Z MANŽELŮ
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci
v rámci programu obce Návsí pro poskytování návratných finančních výpomocí na
předfinancování výměny kotlů na Pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“

1) IDENTIFIKACE DRUHÉHO Z MANŽELŮ

Žadatel o NFV:
Číslo smlouvy o poskytnutí NFV:

2) IDENTIFIKACE DRUHÉHO Z MANŽELŮ

Jméno a příjmení, titul:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu žadatele
(ulice, číslo popisné/orientační, PSČ):
Kontaktní adresa v případě, že je
odlišná od adresy trvalého pobytu
(ulice, číslo popisné/orientační, PSČ):
Telefon:
E-mail:

3) VÝMĚNA KOTLE, VÝŠE A DOBA SPLÁCENÍ
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Typ pořizovaného kotle (tepelné čerpadlo, kotel na biomasu –
ruční přikládání, kotel na biomasu – automatický, plynový
kondenzační kotel):
Výše předpokládaných uznatelných výdajů v Kč včetně DPH
dle žádosti o dotaci na KÚ MSK:
Výše požadované NFV v Kč (dle typu pořizovaného kotle a výše
předpokládaných uznatelných výdajů v Kč včetně DPH dle
žádosti o dotaci na KÚ MSK, max. do výše částek uvedených
níže*)
Výše dotace z KÚ MSK dle Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu MSK = 1. splátka NFV:
Zbývající část NFV (rozdíl mezi NFV a dotací z KÚ MSK)
Výše rovnoměrných měsíčních splátek
(minimálně 500,- Kč/měsíčně, maximálně 2000,- Kč/měsíčně,
zaokrouhleno na celé stokoruny):
Doba splácení, max. však 10 let
(vypočteno dle výše NFV a výše rovnoměrných měsíčních
splátek, uvedeno v letech, případně měsících)
Místo realizace (identifikace rodinného domu, kde bude
realizována výměna kotle, pokud je odlišná od adresy trvalého
pobytu):

Já, ………………………………………………, souhlasím s uzavřením Smlouvy o poskytnutí návratné finanční
výpomoci č. …………………., uzavřenou mezi panem/paní …………………………………………………….. (mým
manželem/mou manželkou) a Obcí Návsí s výše uvedenými parametry.

V Návsí dne ………………………….

………………………………………………………………….
Podpis
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