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Váš dopis/zn.:

CXBEC 1'ÁL!EČ

Naše zn.: 1092/20/OÚ

vyřizuje: Holubcová M.

Dne: 27. 10. 2020

věc: Žádost o poskVtnutÍ informace týkaiÍcÍ se ,,kotlíkové dotace"
Dne 14. 10. 2020 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdnějších předpisů (dále jen ,,lnfZ'j, kdy jste požádal o
poskytnuti nás|edujÍcÍ informace:
1. Kdy byla žádost za mou osobu zpracována OÚ Valeč, datum ukončenlzpracovánl
2. Kdo tuto žádost zpracoval
3. Kdy bylo nutné žádost dle výzvy předložit na KÚ KK (v elektronické podobě)
4. Kdy byla tato žádost předložena (sken prokázáni předložení)
5. Kdo tuto žádost předkládal (odeslal v systému)
6. Kdy byly odeslány požadované přl/ohy/dokumenty
7. Kdo tyto dokumenty odeslal - sken předáni k odeslání a doklad odesláni
8. Kdy OÚ obdržel požadovaná fota dvou starých kot/ů/topide/
9. Zastupitelstvo schválilo počet požadavků na uvedené dotace, o koho se jednalo
10. O kolik bylo vedením obce skutečně požádáno
Na základě Vašižádosti Vám sdělujeme nás|edujÍcÍinformace:
1. žádost byla zpracována elektron"cky dne 3. 7. 2019 v 16.32 hod.
2. žádost zpracoval tehdejší starosta obce pan Aleš Kubísek.
3. Dle výzvy KÚ KK byl stanoven termín přijmu žádosti od 1. 7. 2019 do 31. 10. 2022 včetně.
4. Žádost byla předložena dne 3. 7. 2019 při1oha č. 1 - kopie potvrzen/odes/ánlžádosti
5.
6.
7.
8.
9.

žádost odesňal do sytému pan Aleš Kubísek.
Tato informace nebyla na OÚ dohledána.
Tato informace nebyla na OÚ dohledána.
Fotografie dvou starých topidel byly doručeny na podatelnu OÚ Valeč dne 11. 7. 2019.
Zastupitelstvo obce nespecifikovalo počet podáni žádostí ani konkrétní osoby na
poskytnuti kotlíkových půjček občanům dle pravidel dotace.
10. Vedením obce bylo požádáno o jednu.

S pozdravem
ec VALEČ
Náměstí 119 (Ď
36 -l 55 Valeč
Michaela Holubcová
starostka obce Valeč
Na základě balančního testu při anonymizaci osobních údajů v odpovědi byla dána přednost obecnému nař/zen/ Č.679 o
ochraně osobních údajů gdpr před zákonem 106.
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starosta@valec.cz
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

noreply@kr-karlovarsky.cz
středa 3. července 2019 16:32
starosta@valec,cz
Žádost je připravena k odeslání

Dobrý den,
Vaše žádost s identifikátorem KUKVX007YKNA je připravena k odesláni.
Kliknutí na nás|edujÍcĹ odkaz
http://kot|ikyapp.kr-kar|ovarsky.cz/?ixp=KUKVXO07YKNA

,

potvrd'te odeslánI žádosti.
Tento email slouží pro odesláni žádosti, kterou bude možné odeslat od 01.07.2019 14:00:00 do 31.10.2022 14:00:00.

Uschovejte si proto tento email až do podáni žádosti.
Tato zpráva byla vYtvořena automaticky, proto na ni prosím neodpovídejte.

starosta@valec.cz
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

noreply@kr-karlovarsky.cz
čtvrtek 4. července 2019 6:40
starosta@valec.cz
Potvrzení odesláni žádosti

Vaše elektronická verze žádosti s identifikátorem KUKVX007YKNA odeslaná 03.07.2019 16:34:23.950 byla úspěšně
přijata s pořadovým číslem 935.
Nyní vyplňte listinnou část formuláře žádosti (viz výzva - https://kotjiky.kr-kar|ovarsky.cz/ke-stazeni.htmI), pqkud
jste tak již neučinili, a po jeho vyplněni a podepsání doručte listinnou část ve lhůtě 10 pracovních dnů od přijetí
elektronické části žádosti spolu se všemi relevantními přáohami bud' osobně na podatelnu Krajského úřadu
Karlovarského kraje, nebo poštou (popř. kurýrem na adresu Karlovarský kraj, Odbor investic a správa majetku,
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary) či datovou schránkou (liší-li se osoba žadatele od vlastníka datové schránky,
musí být žádost podepsána uznávaným elektronickým podpisem žadatele) - datová schránka siqbxt2.
Upozorňujeme, Že pokud nebude listinná část žádosti ve stanoveném terminu doručena Karlovarskému kraji, který
je poskytovatelem dotace, bude Vámi podaná žádost vyřazena a nebude hodnocena. Při doručení žádosti postupujte
vždy dle pokynů uvedených ve vyhlášené výzvě programu "Podpora výměny zdroju tepla na pevná paliva v
rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace Ill".
V případě dotazů či nejasností se můžete obrátit na zaměstnance odboru investic a správa majetku na niže
uvedených kontaktech:

