•

žadatel, který v období od 1.1.2020 do doby podání žádosti o
podporu pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení.
Pro účely zjištění výše průměrného příjmu člena domácnosti se příjmy
nezletilých dětí a studentů do 26 let uvažují ve výši 0,- Kč.
Co se bude dokládat k žádosti?
• doklad o kontrole technického stavu původního kotle,
• fotodokumentace původního kotle napojeného na otopnou soustavu
a komínové těleso,
• potvrzení o příjmech členů domácnosti,
• potvrzení o běžném účtu žadatele,
• písemný souhlas spoluvlastníka nemovitosti,
• písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví.
Kdy se musí zdroj vytápění vyměnit?
Výměna zdroje tepla musí být uskutečněna po 1.1.2021. Žádost si tedy
budete moci podat, i pokud máte výměnu již zrealizovanou, realizujete nyní
nebo budete realizovat až po schválení žádosti.
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Nový Jáchymováček
Obecní úřad
Informace k ukončení činnosti Bohemia energy
Vážení občané,
informujeme Vás ve věci ukončení dodávek plynu a elektřiny ze strany
skupiny Bohemia Energy. Vzhledem k tomu, jak nepřehledná a matoucí,
může tato situace, zejména pro běžného uživatele být, rozhodla jsem se
připravit krátký soubor informací, které Vám či Vašim občanům mohou být
k užitku. Jelikož Bohemia Energy ukončuje svou činnost, přechází
povinnost dodávat plyn či elektřinu dosavadním zákazníkům na tzv.
dodavatele poslední instance, který tak musí činit za ceny určené
Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Dodavatelem poslední instance je
některá z velkých společností, která funguje jako jistá záchranná síť pro
spotřebitele, jejichž dodavatel ukončil dodávky elektřiny popřípadě plynu.
Zajišťuje dodávky energií pouze po nejnutnější dobu, maximálně šest
měsíců, během kterých má zákazník možnost vybrat si nového dodavatele.
Tento dodavatel poslední instance je určen dle Vaší geografické polohy –
v rámci dodávek elektrické energie, jím pro oblast Prahy a blízkého okolí
bude Pražská energetika, a.s., zhruba pro jižní polovinu republiky E.ON
Energie, a.s. a ve zbytku ČEZ Prodej, a.s. Dodávky plynu převezmou pro
oblast Jihočeského kraje E.ON Energie, a.s., v Praze a okolí Pražská
plynárenská, a.s., a ve zbytku území Innogy Energie, s.r.o. POZOR,
záchranná síť v podobě dodavatele poslední instance se nevztahuje na
zákazníky, jejichž spotřeba plynu za posledních 12 měsíců přesáhla 630
MWh. Tito zákazníci si musí nového dodavatele zajistit bezodkladně sami.

Bližší informace k tomu, která společnost je pro Vaší oblast dodavatelem
poslední instance, naleznete na stránkách Energetického regulačního úřadu
https://www.eru.cz/cs/-/dodavatel-energii-zkrachoval-jstechranenidodavatelem-posledni-instance.
Ministerstvo průmyslu a obchodu, společně s ERÚ, vyzývá zákazníky
skupiny Bohemia Energy, aby již společnostem, které skupinu Bohemia
Energy tvoří (BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., COMFORT ENERGY
s.r.o., Energie ČS, a.s., Europe Easy Energy a.s. a X Energie, s.r.o.) nadále
neplatili zálohové platby a zrušili si případné trvalé příkazy. Celá tisková
zpráva
MPO
a
ERÚ
je
k dispozici
zde:
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vyzva-erua-mpo--263986/.
O situaci informujeme na webu Svazu měst a obcí ČR – viz
https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/zakazniky-skupiny-bohemiaenergy-entity-prebiraji-dodavatele-posledni-instance.
Další informace lze nalézt na webu skupiny ČEZ - viz
https://www.cez.cz/cs/dpi,
na
webu
E.
On
Energie
https://www.eon.cz/radce/zelena-energie/ceny-energie/dodavatelposledni-instance/, Innogy Energie https://www.innogy.cz/ a PRE
https://www.pre.cz/cs/domacnosti/.
Pro velké odběratele, kteří mají obavu, že nebudou moci využít institutu
dodavatele poslední instance, zřídila Hospodářská komora ČR kontaktní,
podpůrnou a informační adresu podpora@komora.cz.
Situaci budeme v rámci Svazu měst a obcí ČR nadále bedlivě sledovat.
V případě dalších dotazů, či nejasností jsme Vám k dispozici.
S úctou
Mgr. Radka Vladyková
výkonná ředitelka Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky

Kdo si může zažádat o dotaci?
Žadatel (= konečný uživatel), který je vlastník nebo spoluvlastník rodinného
domu, bytové jednotky v bytovém domě, nebo trvale obývané stavby pro
rodinnou rekreaci, který zároveň v rodinném domě, bytu nebo trvale
obývané stavbě pro rodinnou rekraci trvale bydlí. Pokud zde nemá trvalý
pobyt, pak v čestném prohlášení uvede, že má v nemovitosti bydliště.
V případě trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci je žadatel povinen
doložit trvalý pobyt některého z členů domácnosti počínající 24 měsíců
nebo více před podáním žádosti o podporu. Pro domácnost žadatele platí, že
průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než
170 900,- Kč (14 242,- Kč na osobu za měsíc).
Kdo tvoří domácnost?
Domácnost tvoří kromě žadatele i další osoby, které mají trvalý pobyt
v dotčené nemovitosti, a dále ostatní osoby, které s žadatelem trvale bydlí.
V případě, že osoba s trvalým pobytem ve skutečnosti bydlí jinde, označí
žadatel tuto osobu v žádosti (čestným prohlášením) a příjem této osoby do
příjmu domácnosti započítáván nebude. Počet členů domácnosti je
rozhodný k datu podání žádosti o podporu. V případě rodinného domu nebo
stavby pro rodinnou rekreaci o více bytech, kdy je celý dům vytápěn jedním
kotlem, jsou za členy jedné domácnosti považovány všechny osoby
s bydlištěm v tomto domě. V případě, kdy je každý byt vytápěn jiným
kotlem, jsou za členy domácnosti považovány pouze osoby bydlící v tomto
bytě.
Kdo bude dokládat příjmy?
Příjmy prokazují všechny osoby bydlící v nemovitosti, výjimku tvoří:
• žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírající starobní důchod
nebo invalidní důchod 3. stupně,
• žadatel, který je nezletilý nebo student denního studia do 26 let a je
jediným vlastníkem rodinného domu, trvale obývané stavby pro
rodinnou rekreaci nebo bytové jednotky v bytovém domě,

Kotlíkové dotace 2021+ ve Středočeském kraji

Kulturní výbor obce Nový Jáchymov

Základní informace:
Středočeský kraj zahájil na svých webových stránkách dotazníkové šetření
k průzkumu zájmu o 4. výzvu kotlíkových datací, která bude určena
především pro nízkopříjmové domácnosti se zájmem výměn starého kotle
na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy za nový zdroj
vytápění – kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační
kotel.

Kulturní výbor obce Nový Jáchymov ve spolupráci s MŠ a ZŠ Nový
Jáchymov pořádá v úterý 2.11. 2021 Lampionový průvod. Sraz v 16:30 „na
Točně“ před fotbalovým hřištěm. Strašidelné kostýmy vítány.

Jak vyplnit formulář dotazníkového šetření?
Dotazníkový
formulář
je
možné
vyplnit
elektronicky
zde
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee5aeEcM0ecYUOrDSq5AF
7j4aCMnvijD4bwIK4SbjF3jBnlA/viewform. Tento dotazník není závazná
žádost o kotlíkovou dotaci. Středočeskému kraji slouží pouze k poskytnutí
základních informací o budoucím žadateli, jeho nemovitosti a požadovaném
zdroji vytápění a zároveň pro stanovení výše alokace finančních prostředků
na kotlíkové dotace pro Středočeský kraj z Operačního programu Evropské
unie. Oficiální formulář žádosti 4. výzvy kotlíkových dotací bude zveřejněn
v průběhu jara 2022.

1. Vánoční jarmark

Jaká je výše podpory a za jaký typ zdroje si mohu původní kotel
vyměnit?
Výše podpory je 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace.
Maximální dotace záleží na druhu nového kotle:
• plynový kondenzační kotel
max. 100 000,- Kč
• tepelné čerpadlo
max. 130 000,- Kč
• kotel na tuhá paliva (biomasa)
- se samočinnou dodávkou paliva
max. 130 000,- Kč
• kotel na tuhá paliva (biomasa)
- s ruční dodávkou paliva
max. 130 000,- Kč

Lampionový průvod

Co vás čeká:
• Průvod obcí k MŠ
• Ocenění vyřezaných dýní (odevzdání v po a út u MŠ do 9h, včetně
svíčky)
• Strašidelná stezka od MŠ
• Občerstvení zajištěno

Kulturní výbor obce Nový Jáchymov pořádá 1. Vánoční jarmark spojený
s tradičním rozsvícením vánočního stromku. Pojďme společně přivítat
nejkrásnější svátky roku v neděli 28. 11. 2021 od 16h v parku u Diany.
Co vás čeká:
• Vánoční jarmark (perníčky, keramika, ozdoby, háčkované výrobky a
další)
• Rozsvícení vánočního stromku
• Vystoupení žáků MŠ a ZŠ Nový Jáchymov
• Občerstvení zajištěno, rádi ochutnáme i dobroty z Vaší kuchyně
Pokud máte šikovné ruce a chuť zúčastnit se Vánočního jarmarku
kontaktujte Andreu Spurnou tel. 723 068 147.

Spolek Pohoda
Drakiáda
Spolek POHODA Nový Jáchymov pořádá 7.11.2021 od 14:00 hodin
Drakiádu na louce pod lesem vedle ulice K Pyramidě. Vyhlašujeme tyto
soutěže: nejlépe létající drak a nejkrásnější drak vyrobený doma. Vstupné je
dobrovolné, občerstvení je zajištěno.

Mikulášská veselice
Spolek POHODA ve spolupráci s kulturním výborem Nový Jáchymov
pořádá 4.12.2021 Mikulášskou veselici na sále restaurace Pod Kaštanem.
Součástí akce bude i vánoční tvořivá dílna. Programem bude provázet
DJ Olda Burda. Začátek bude od 14:00 hodin. Další informace budou
umístěny na vývěsních plochách.

Ostatní
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek s.r.o. prodává slepičky snáškových plemen –
Tetra, Dominant, Green Shell – typu Araukana,
Stáří 16 - 20 týdnů
Cena 199,- až 239,-Kč/ks
Změnu ceny si prodejce vyhrazuje.
Prodáváme slepičky z našeho chovu, odchované na hluboké podestýlce.
Prodej se uskuteční ve čtvrtek 11. listopadu 2021
Nový Jáchymov – u AZ sídliště – v 14,15 hod.
Slepičky si objednejte na níže uvedených telefonních číslech.
Informace: Po-Pá 9,00 - 16,00 hod.
Tel: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

