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SLOVO MÁ STAROSTA:
Vážení spoluobčané,
právě držíte ve svých rukou poslední letošní
vydání Zpravodaje, protože se rok 2015
nezadržitelně blíží ke svému konci. Tato
skutečnost nás všechny sama o sobě nutí ke
krátkému ohlédnutí. Městys Brozany nad Ohří do
tohoto roku vstoupil nedlouho po komunálních volbách,
kdy jste si zvolili nové složení zastupitelstva, potažmo pak
rady městyse. Nově zvolení zastupitelé se více či méně
odpovědně museli a stále musejí vyrovnávat se svými úlohami
v oblasti samosprávy ve spojitosti s problematikou veřejné
správy.
Tyto nově složené orgány městyse byly nuceny hned z kraje roku
řešit kromě běžných problémů ještě postupné nároky projektu
probíhající Rekonstrukce hasičské zbrojnice, která byla v plném
proudu, a zároveň se zabývat přípravou nových dotačních
projektů. Mezi nimi se rodil ten nejobsáhlejší, a jak se později
ukázalo, nejnáročnější na administraci i rozpočet městyse Modernizace veřejného prostoru městyse Brozany nad Ohří.
Jsem velice rád, že nyní lze směle oznámit ukončení obou
projektů, které všem občanům přináší to, co bylo jejich
předmětem.
Realizací koncepčně podložené investice, jako byla rekonstrukce
a modernizace místních komunikací (chodníků a vozovek),
včetně řešení přilehlého veřejného osvětlení, podzemních
odpadních nádob, mobiliáře a zeleně na přilehlých plochách,
nebylo pouze izolovanou investicí, ale navázalo na již realizované
projekty a pozitivně ovlivnilo náš cíl. Zajištění kvalitní a bezpečné
mobility obyvatel a návštěvníků městyse, čímž se podstatně
zlepšily podmínky dostupnosti veřejného prostranství, místní
občanské vybavenosti a volnočasové infrastruktury. Kam lze
přiřadit nejen sportovní areály, ale v neposlední řadě i zmíněnou
dokončenou rekonstrukci hasičské zbrojnice s nástavbou
volnočasového centra. Tento nový volnočasový prostor městyse
2

je prostorem vhodným pro výuku a kroužky základní školy.
Mohou jej také využívat jednotlivé spolky, neformální sdružení ať
nahodile nebo pravidelně, různé skupiny občanů, ale může být
využit i pro akce jednotlivců.
Pokud zmiňuji výčet letošních větších investičních akcí, pak
musím poděkovat naší servisní organizaci Služby Brozany s.r.o.,
která se velice dobře zhostila rekonstrukce ohradní zdi místního
hřbitova tak, že plynule navázala na již dříve opravený vstupní
portál a čelní části ohradní zdi panem Jaroslavem Svádou. A
nelze nevzpomenout mnohé problémy při výstavbě chodníku
v Rochovské ulici, který ale po dokončení i sem přinesl zvýšenou
bezpečnost pro chodce a částečné zklidnění dopravy.
V tomto ohledu si lze říci, že se za jeden rok povedlo hodně
změnit k lepšímu, co může občanům posloužit. Avšak pro
nemalou část občanů nastal čas, kdy si musí na toto vše zvykat.
Jen si přejme, aby si všichni zvykli rychle a pokud možno také
všichni uměli využívat a správně využívali ku prospěchu i
ostatních. Neboť při této příležitosti je nutno konstatovat, že
cokoliv nové s sebou nese i negativa. A není jich málo, na které
správně upozorňujete.
Ve výčtu vévodí parkování na chodnících (úplné nebo
částečné, mnohdy i na veřejných trávnících), kdy řidiči těchto
vozidel bezohledně znemožňují chodcům používání chodníku,
nehledě na znemožnění údržby daného prostoru. V každém
případě takový řidič porušuje pravidla silničního provozu.
Samostatnou kauzou je pak nevhodné parkování v prostoru před
hasičskou zbrojnicí, na které se odvolávají hlavně řidiči autobusů.
Buďme ohleduplní právě k nim. Řidiči autobusů chtějí dopravovat
cestující bezpečně, zejména pak děti z domova do školy a ze
školy domů.
Další velkou nepříjemností je pak volné ponechávání odpadů u
již naplněných podzemních kontejnerů, které mnohdy vítr
rozfouká po okolí. V Brozanech nad Ohří je poměrně dost míst,
kde lze bezproblémově uložit příslušný odpad a v poměrně
dostupné vzdálenosti. Stačí si jen vybrat. V souvislosti s odpady
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je ale vrcholem pohazování odpadu za ohradní zeď hřbitova,
což už se objevilo i za novou zdí.
Ještě je potřeba oslovit ty, kteří si myslí, že zvláště poslední
měsíc v roce mají důvod k tomu, že si mohou dělat kdekoliv a
kdykoliv radost hlukem z dělobuchů a petard, aniž si
uvědomují, že tím vadí ostatním občanům, psům, kočkám a
jinému zvířectvu. Obzvláště pak v hodinách nočního klidu! Ač
nerad, ale lze k tomu připustit maximálně poslední hodiny v roce!
Jinak se občan dopouští přestupku proti společnému soužití.
Taktéž je potřeba připomenout nejen chovatelům, ale i všem
majitelům, že pohyb jejich psů na veřejném prostranství
(zejména pak velkých plemen) je ve správním obvodu Brozan
nad Ohří možný pouze za podmínek vymezených Obecně
závaznou vyhláškou č. 1 z roku 2006, která je zveřejněna na
webových stránkách městyse a vyvěšena na úřadě městyse.
Obecně má být pes na vodítku a volně se může pohybovat na
vymezených místech s nasazeným ochranným košíkem. O úklidu
exkrementů nemluvě! V té souvislosti zveřejňuji upozornění
místního mysliveckého spolku na volné pobíhání psů mimo
intravilán v okolní přírodě, kde zejména ti nezvladatelní mnohdy
páchají škodu na zvěři!
Pokud se těchto nedostatků společnost našich obcí zbaví co
nejdříve, pak jsme určitě na dobré cestě a nové bude opravdu ku
prospěchu všech občanů i návštěvníků.
Jistě jste vážení spoluobčané zaregistrovali, že se dne 16. 12.
2015 ve večerních hodinách uskutečnila 8. schůze Zastupitelstva
městyse Brozany nad Ohří. Ta jednala podle předem
stanoveného programu, kdy mimo jiné zastupitelstvo městyse
schválilo Hospodaření městyse Brozany nad Ohří k 31. 10. 2015,
Rozpočtové opatření č. 3 v roce 2015, Čerpání rezervního fondu
ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří a po krátké diskusi i Rozpočet
městyse Brozany nad Ohří na rok 2016.
Poté zastupitelé schválili Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci
při zabezpečování požární ochrany ze dne 28. 1. 2008 s obcí
Doksany, Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární
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ochrany s obcí Dolánky nad Ohří, prodej a nákup nemovitých
věcí (pozemků, většinou aby byly napraveny skutečné vlastnické
vztahy v katastrálním operátu) a plánované podání žádostí o
dotace. Těsně před závěrečnou diskusí pak nebylo schváleno
Zřízení věcného břemena na pozemek městyse pro přípojku NN
a poté proběhla úspěšně volba nového předsedy a jednoho člena
kontrolního výboru.
V rámci diskuse pak zazněly jak kladné, tak i několik záporných
příspěvků k práci a její organizaci u naší servisní organizace,
stížnosti na problémy občanů v souvislosti se shora uvedenými
v tomto článku včetně nedovoleného kácení stromů v lese, ke
stavu veřejného osvětlení na některých místech a další.
Vážení spoluobčané,
Nadchází vánoční čas a možná si v duchu řeknete, že to co jste
si přečetli, není nic z toho, co by jej připomínalo a jeho atmosféru
navozovalo. Ale není nic účinnějšího, nežli mluvit veřejně o
problémech hned jak nastávají. Proto veřejně děkuji všem, kteří
se vždy zhostí nápravy jakýmkoliv způsobem a přímo u toho, kdo
je příčinou nedostatku nebo jej přímo způsobí.
Závěrem mi dovolte upřímně popřát všem radostné a spokojené
prožití vánoc, plné sváteční pohody v kruhu rodinném a dětem
bohatého ježíška, klidné a přitom veselé poslední dny letošního
roku.
Odpočatě, zvesela, s novou silou a elánem pak do další práce
roce 2016.
starosta Ing. Václav Bešta
Pozn: Věnujte prosím pozornost důležité nabídce na posledním listu
Zpravodaje pro všechny, kteří ještě vytápí své nemovitosti pomocí
starých a neefektivních zdrojů tepla na pevná paliva. V případě zájmu
jsme připraveni poskytnout prostory pro školení zájemců se zpracovateli
žádostí o dotace.
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INFORMACE ÚŘADU
Projekt OZŘA (Ochrana zdraví řidičů autobusů)
Tento projekt vznikl za účelem podpory řidičů autobusů, kteří se
často dostávají do svízelné situace díky vozidlům, která brání
plynulému průjezdu autobusu. Proto žádáme všechny občany a
rodiče, aby neparkovali v prostoru točny před VČC Hasičárna.
Všechna motorová vozítka lze úspěšně zaparkovat buď na
parkovišti na náměstí Palackého, popř. na parkovišti u bytovky
vedle VČC Hasičárna. Předem děkujeme za vaši pomoc a
podporu řidičům autobusů, kteří už nebudou muset na Úřadu
městyse Brozany nad Ohří ohlašovat vozidla zamezující provozu
autobusových linek. Myslete také na bezpečnost a zdraví dětí,
které denně autobusy dojíždějí. Díky Vaší podpoře tohoto
projektu budou děti moci nastupovat a vystupovat bezpečně
v prostoru autobusové zastávky.
Navíc se vyhnete riziku
poškození vašeho vozu při případném výjezdu SDH Brozany.
Partneři projektu:
Úřad městyse Brozany nad Ohři
ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
SDH Brozany nad Ohří

Informace k provozní době během svátků:
SBĚRNÝ DVŮR
22. 12. 2015 úterý
24. 12. 2015 čtvrtek
26. 12. 2015 sobota
27. 12. 2015 neděle
29. 12. 2015 úterý
31. 12. 2015 čtvrtek

16:00 – 18:00
zavřeno
zavřeno
14:00 – 17:00
16:00 – 18:00
zavřeno

od 2. 1. 2016 platí běžná provozní doba
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KNIHOVNA
21. 12. 2015 pondělí
13:00 – 16:00
od 22. 12. 2015 do 3. 1. 2016 zavřeno
MANDL
od 21. 12. 2015 do 3. 1. 2016 bude provoz uzavřen
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Oznamujeme, že dne 24. 12. 2015 bude probíhat svoz
komunálního odpadu jako v běžné pracovní dny.
UPOZORNĚNÍ K HROBOVÝM MÍSTŮM
Vzhledem k usnesení č. 3-35/2015 rady městyse
Brozany nad Ohří ze dne 27. 1. 2015, ve kterém
dochází k úpravě podmínek a sazby o pronájmu
hrobových míst, budou v roce 2016 uzavřené nové
nájemní smlouvy na hrobové místo.
Tímto žádáme občany, kteří mají hrobové místo na místním
hřbitově, aby se dostavili v průběhu měsíce ledna nebo února
2016 na úřad městyse Brozany nad Ohří, kde s nimi bude
sepsána nová nájemní smlouva, odpovídající novému
občanskému zákoníku.
Podmínky nové smlouvy: sazba 50,- Kč/ m2 / a rok. Na dobu
určitou, jednorázová platba při podpisu smlouvy na dobu 10 ti let.
V případě dotazů na výměru či výši nové platby za konkrétní
hrobové místo se obracejte na kontaktní osobu.
Kontaktní osoba: pí Adéla Hesounová nebo pí Markéta
Vaníčková, tel. 416 861 216

AKTUALITY
CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM ROCE
Na začátku roku 2016 se mohou děti těšit na projekci sférického
kina, které za námi přijede. Z nabídky filmů bude jeden určen pro
žáky I. stupně a druhý pro žáky II. stupně.
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Chystá se také pobyt pro žáky II. Stupně Zima na statku, který
bude realizován za podpory SFŽP ČR v rámci programu pro
školy z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.
POZOR ZÁKRUTA!!
Rádi bychom upozornili občany, že zákon o provozu na
pozemních komunikacích v platném znění neobsahuje žádné
ustanovení, které by dovolovalo parkování motorových vozidel na
chodníku. To lze pouze v případě, že takové stání vozidel
povoluje příslušná dopravní značka. Upozorňujeme, že v naší
obci taková značka nikde umístěna není.
Původní úmysl zajistit chodcům bezpečí se tak v naší obci míjí
účinkem, a proto žádáme všechny občany, aby se řídili platnými
právními předpisy ČR a NEPARKOVALI NA CHODNÍCÍCH
URČENÝCH PRO PĚŠÍ.

ZE ŽIVOTA MĚSTYSE
KULTURNÍ KOMISE INFORMUJE:
Dne 27. 11. proběhlo "Předvánoční setkání seniorů". Poprvé se
tato akce konala v novém společenském sále hasičské zbrojnice.
O hudební doprovod se hrou na akordeon postarala Marie
Ranglová a pěvecký sbor pod vedením Mgr. Jany Harazímové.
Děkujeme všem 51 zúčastněným, kteří na setkání dorazili a
strávili tak společné chvíle před Slavnostním rozsvěcením
vánočního stromečku.
TJ SOKOL BROZANY NAD OHŘÍ INFORMUJE:
17.11. Zapálením svíček u pomníku jsme uctili oběti fašistického
a komunistického režimu a připomněli si tak Den boje za svobodu
a demokracii.
27.11. Na naše pravidelné páteční cvičení pro nejmenší se přišly
podívat krásné Barborky. Děti Barborkám předvedly básničku
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"Kutálí se brambora" a "Krásný den". Za odměnu dostaly zlaté
bonbonky.

27.11. Proběhl ve Mšených Lázních doškolovací seminář pro
cvičitele župy. Seminář vedl P. Čížkovský ze Sokola Libeň.
Hlavním tématem byly netradiční hry. Za TJ Sokol Brozany se
semináře zúčastnilo šest cvičitelek.
4. 12. se konala již tradiční "Mikulášská". Do Sokola za dětmi
dorazil Anděl s Mikulášem. Čerta tentokrát nechali venku za
dveřmi, protože u nás v Sokole jsou jen samé hodné a šikovné
děti. Fotografie i video z Mikulášské najdete na webových
stránkách: http://tjsokolbrozany.blogspot.cz/
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16. 12. se konala ve sportovní hale předvánoční hodina
"Vybíjená a Kin – ball trochu jinak".
18. 12. se uskutečnilo u pomníku vzpomínkové setkání na
Václava Havla.
CO SE NÁM V UPLYNULÉM ROCE PODAŘILO
Blíží se konec roku, a tak nastal čas bilancovat. Splnili jsme vše,
co jsme si naplánovali? Myslím si, že dle našich možností ano,
za což patří všem členům sboru dobrovolných hasičů velký dík.
V měsíci březnu se nám opět povedlo uspořádat dětský maškarní
karneval, který měl k naší radosti obrovskou účast.
V červnu jsme po roce přestavby slavnostně otevřeli nově
zrekonstruovanou hasičskou zbrojnici.
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Začátkem září ve volnočasovém areálu proběhla soutěž
v požárním útoku zařazená do Podřipské hasičské ligy.
Koncem září se v lese u autokempu konala pohárová soutěž
mladých hasičů v Závodu požárnické všestrannosti.
Naše obě družstva dětí i družstvo žen, aktivně vyrážela na
hasičské závody, nejen v našem okolí.
Také členům jednotky patří velký dík. Poté, co jsme zprovoznili
novou hasičskou zbrojnici, se naše jednotka opět začala
zúčastňovat výjezdů. Od července, vyrazili k deseti zásahům.
Převážně byli v letošním horkém létě povoláváni k požárům
suché trávy, strnišť a skládek. V jednom případě odstraňovali
spadlé stromy ze silnice.
Sbor dobrovolných hasičů Vám přeje příjemné
prožití vánočních svátků a do nového roku
hlavně hodně zdravíčka a trošku i toho štěstíčka.

TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA ANEB ADVENT VE ŠKOLE
Adventní čas zahájil Brozanský školní sbor vystoupením u
příležitosti rozsvícení vánočního stromu na náměstí Palackého
v pátek 27. listopadu.
V pátek 4. prosince navštívili všechny třídy Mikuláš s čerty a
anděly. Svou historii přiblížily dětem také svaté Barbory. Den to
byl opravdu bujarý, strach dostihl především největší „sígry“, a
tak jsme měli možnost pozorovat, jak běžně „divoké“ děti sedí
přikovány ke svým židličkám. Čerti se s dětmi podělili o pekelnou
čerň, takže po návštěvě mikulášské delegace zůstala ve třídách
parta umouněnců.
Od začátku prosince až do vánočních prázdnin probíhají ve škole
přednášky v rámci prevence sociálně patologických jevů
organizované ve spolupráci s Městskou policií hlavního města
Prahy. Rádi bychom touto cestou poděkovali za ochotu a
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vstřícnost panu Mgr. Pavlovi Šourkovi, který s dětmi na tato
témata diskutuje.
Brozanský školní sbor reprezentoval naši školu také v
Litoměřicích na akci Přijďte mezi nás do Domu kultury.
Jednalo se o zábavný program pro seniory.
Žáci naší školy se v rámci výuky přírodopisu a ekologického
semináře zapojili do soutěže Lovci nebes. V prvním kole sbírají
děti krmení pro lesní zvěř např. suchý chléb, kaštany, žaludy a
naváží kontakt se zástupcem místního mysliveckého sdružení. S
jeho pomocí potom shromážděné krmení poskytnou pro lesní
zvěř.
15. prosince jsme tvořili při tradiční adventní dílně. Žáci s učiteli
vyráběli vánoční ozdoby, přání, dekorace atd. Na dílnu
samozřejmě navazoval vánoční jarmark ve čtvrtek 17. 12.
v době od 14:00 do 16:30 h, a v pátek 18. 12. od 9:00 do
13.30h, kam se mohli všichni občané přijít podívat nebo případně
zakoupit výrobky našich žáků na náměstí Palackého.
Celá škola se letos opět těší na tradiční Zpívání na schodech,
které rozezní školu 22. prosince.
Vánoční zpívání v kostele Sv. Gotharda, které navodí tu
správnou vánoční atmosféru, se bude konat 22. prosince od
17:00h. Vystoupí Brozanský školní sbor pod vedením
sbormistryně Mgr. Jany Harazímové.
VÁNOČNÍ ZDRAVICE ZE ŠKOLNÍ LAVICE
Krásné
Vánoce
naplněné
radostnou
atmosférou i pohádkovým klidem a hladký
skluz do nového roku 2016 přeje všem
dětem, rodičům, občanům a přátelům školy
kolektiv ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří.
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HOSTĚNICE PŘEJÍ
Venku dnes prší, je nevlídno, vůbec jako by nebyl prosinec. A že
není sníh? Nevadí. Už je tu ale zase konec roku, už jsme zase o
rok starší. Co jsme stihli, to máme hotovo, co nikoliv, nedá se nic
dělat, necháme to minimálně
na příští rok. Při nastávajícím
vánočním
a
novoročním
rozjímání
si
každý
vzpomeneme na to, co se
povedlo, co jsme dokázali…,
a poděkujeme si navzájem a
slíbíme si, že budeme na
sebe milejší.
Neboť i
v Hostěnicích na jezu stále
voda teče, čas běží každému
stejně, něco se i u nás mění,
další věci jsou v pohybu,
buďme proto
trpěliví a
vstřícní.
Jsme
rovněž
spokojeni,
že
Hostěnice
mohly letos udělat
byť
dočasnou
radost
spoluobčanům obou našich
obcí svými vzrostlými smrky,
které po několik desítek let
rostly na hraně mlýnského náhonu uprostřed obce. Jejich
současné každodenní večerní rozsvícení a jasná zářivá hvězda
na vrcholu dotváří období adventu a tradiční vánoční atmosféru.
Vedle vyzdobených veřejných prostranství se letos opět rozzářila
okna a zahrady našich domovů. Krásný pohled na harmonické
světelné království, možná nejkrásnějšího zákoutí městysu,
dokládá zahrada paní Gerty a pana Ládi v centru našich
Hostěnic. Prostě nádhera.
Na závěr přeji všem Hostěňákům a Brozaňákům přijemnou
vánoční pohodu, štěstí, lásku a hlavně zdraví v novém roce 2016.
Letos se opět ještě v závěru roku sejdeme na kratičkém již 8mém
tradičním setkání v Hostěnicích u vánočního stromu na Boží hod
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dne 24. prosince po 16. hodině, až se rozsvítí veřejné osvětlení.
Přijďte pobejt a navzájem si dát a přijmout přání „ šťastný a
veselý a všechno nejlepší“.
Za Hostěnice krásnější a veselejší
Oldřich Krejčí

VÍTE ŽE …
Berte to s úsměvem.
(pokračování z minulého čísla)
Že to u nás s legislativou někdy vypadá všelijak, je pravda. Ale
zákony, které platí leckde ve světě, působí, jako by byly přijaty při
bujaré oslavě.
V Tenessee je zakázáno řídit auto, když spíte. Arkansas povoluje
muži udeřit svou ženu, ale jen jednou měsíčně. V Bostonu hrozí
soud za spánek v oblečení.
V Kanadě a Maine je trestné nastupovat do letadla za letu.
Francie považuje za protizákonné parkovat či přistávat s létajícím
talířem ve vinohradech.
Chicagské zákony nedovolují stravovat se v restauraci, kde právě
hoří. VeFort Madison v Iowě musí hasiči ze zákona začít
nacvičovat zvládnutí ohně nejméně 15 minut před vypuknutím
každého ohlášeného požáru.
Ve městě Paulding ve státě Ohio, má policista dovoleno
pokousat psa za účelem jeho utišení. V tomto státě je také
nezákonné opít rybu.
Pokračování příště.
Vydává městys Brozany nad Ohří, IČO 00263397, jako občasník.Je
evidován na MK ČR pod č. j. E 18608
Podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva
v rodinných domech v Ústeckém kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 -
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KOTLÍKOVÁ DOTACE
Vážení spoluobčané, Úřad městyse Brozany nad Ohří si vás dovoluje
informovat o připravované podpoře na výměnu zastaralých zdrojů tepla
na pevná paliva v rodinných domech v Ústeckém kraji v rámci OP ŽP
s tím, že zahájení příjmu žádostí se předpokládá již koncem ledna 2016.
KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI NA VÝMĚNU KOTLE? Fyzická osoba vlastnící rodinný
dům o maximálně 3 bytových jednotkách v Ústeckém kraji. Tento dům musí být
vytápěn kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním.
CO BUDE PODPOROVÁNO? Nové tepelné zdroje splňující Směrnici o Ekodesignu,
které jsou uvedeny v Seznamu podporovaných výrobků vedeném SFŽP.
(https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/).
JAKÁ JE VÝŠE DOTACE? Maximální způsobilé výdaje, ze kterých bude hrazena
procentuální dotace, jsou 150 tisíc Kč.
Podpořené zdroje a výše dotace:
 Kotel výhradně na uhlí ~ 70 %
 Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kondenzační kotel ~ 75 %
 Kotel výhradně na biomasu a tepelná čerpadla ~ 80 %
 Bonus 5 % pro výměnu kotle v obcích spadajících do prioritního území.
http://www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace
CO JE JEŠTĚ TŘEBA SPLNIT? Prokázat energetickou náročnost rodinného domu.
Rodinný dům splňuje požadavky na energetickou třídu C
nebo je současně žádáno v programu Nová zelená úsporám
nebo je provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření.
CO JE „MIKRO“ENERGETICKÉ OPATŘENÍ? Opatření vedoucí ke snížení
energetické náročnosti objektu provedené na základě doporučení
energetického specialisty. Maximální výše uznatelných nákladů na provedení
„mikro“ energetických opatření je 20.000,- Kč.
KDO JE ENERGETICKÝ SPECIALISTA? Expert, který je držitelem osvědčení
vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu podle zákona č. 406/2000 Sb., o
hospodaření energií. Seznam, kde lze experta vyhledat a ověřit pravost a platnost
osvědčení,
je
uveden
na
stránkách
MPO.
http://www.mpoenex.cz/experti/expertlist.aspx.
OD KDY LZE VÝMĚNU KOTLE REALIZOVAT? Výdaje na realizaci výměny budou
způsobilé již od 15. 7. 2015.
V JAKÝCH PŘÍPADECH NEBUDE DOTACE POSKYTNUTA?
 na výměnu jiných typů tepelných zdrojů, tedy kamna
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(jednotlivě stojící) či krbové vložky, stávajícího kotle na tuhá paliva
s automatickým přikládáním paliva ani na stávající plynové kotle;
 na výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za
kotel spalující uhlí a biomasu;
 na výměnu zdroje tepla podpořeného v minulosti (nejméně od 1. 9. 2009)
z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných
programů na podporu výměny kotlů realizovaných Krajem a Ministerstvem
životního prostředí;
 na domy určené k rekreaci, nebo výhradně k podnikání;
 v případě, že je omezeno právo vlastníka nakládat s nemovitostí
(exekutorská či soudcovská zástava nebo vyvlastnění);
 v případě, že dochází k převodu práv k nemovitosti;
 v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti neuhrazené finanční
závazky po lhůtě splatnosti vůči poskytovateli;
 v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti nesplacené závazky
po lhůtě splatnosti u finančního úřadu, okresní správy sociálního
zabezpečení, Ministerstva životního prostředí nebo Státního fondu životního
prostředí České republiky, tj. je dlužníkem státu.
CO JE TŘEBA UDĚLAT PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI O DOTACI?
 Vybrat nový tepelný zdroj ze seznamu podporovaných výrobků.
 Připravit fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a
komínové těleso.
 Zajistit Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) na stupeň „C“ nebo podat
žádost do Nové zelené úsporám nebo kontaktovat energetického specialistu pro
Potvrzení o vhodnosti tzv. mikro energetických opatření.
 Vyplnit ŽÁDOST O DOTACI.
KDE DOSTANU ŽÁDOST O DOTACI? Formulář ŽÁDOSTI O DOTACI a další požadované
přílohy budou uveřejněny současně s vyhlášením výzvy kraje na jeho webových
stránkách, příp. budou v papírové formě k vyzvednutí v budově Krajského úřadu
Ústeckého kraje. http://www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace.
KDO MI MŮŽE JEŠTĚ PORADIT?. Kontaktními osobami jsou:
Ing. Jiří Miler

475 657 339

Ing. Michaela Bartošová
bartosova.m@kr-ustecky.cz
Ing. Darja Boudníková
boudnikova.d@kr-ustecky.cz
Ing. Eliška Martínková
martinkova.e@kr-ustecky.cz
Ing. Karolína Pokorná Haramiová
haramiova.k@kr-ustecky.cz

475 657 279

miler.j@kr-ustecky.cz

475 657 986
475 657 988
475 657 583
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