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VRCHOTOJANOVICKÝ 

                            měsíčník 
           6/2022 

 
 

SAMOSPRÁVA 
 

Ze zastupitelstva městyse 
19. zasedání zastupitelstva bylo svoláno na 13.6. 2022 a mimo programu zasedání  

 schválilo předloženou zprávu o činnosti rady od posledního zasedání zastupitelstva 

 schválilo účetní závěrku městyse Vrchotovy Janovice za rok 2021 

 schválilo závěrečný účet hospodaření městyse Vrchotovy Janovice za rok 2021. 

 souhlasilo s mezitímní účetní závěrkou městyse k 31.3.2022. 

 vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu městyse na rok 2022 a souhlasilo 
s rozpočtovým opatřením č. 3 k rozpočtu městyse na rok 2022 

 schválilo směnnou a kupní smlouvu dle předloženého návrhu – jedná se o pozemky 
okolo bývalé hasičské zbrojnice v Janovicích 

 souhlasilo s uzavřením smlouvy o zřízení VB – služebnosti – č. IV – 12 – 6026+162/1 
Rudoltice – kNN – parc. č. 243 

 souhlasilo s uzavřením kupní smlouvy č. RSD 66305/2022-7 na podíl 17/118 část. poz. 
p.č. 249/4 a pozemku p.č. 249/2, oba v k.ú. Bezmíř 

 v souladu s § 37 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
stanovilo na volební období 2022 – 2026 patnáctičlenné zastupitelstvo městyse 

 schválilo uzavření Dodatku č. 2/2022 ke smlouvě o odvozu a odstranění komunálního 
odpadu se společností Compag Votice s.r.o. spočívající v zavedení palivového 
příplatku 

 schválilo příspěvek DSO Mikroregionu Voticko ve výši 20,- Kč/obyvatele na 
financování spoluúčasti akce: Výstavba I. etapy cyklostezek Votickem 

 vzalo na vědomí sdělení úřadu územního plánování k platnému územnímu plánu 
Vrchotovy Janovice a uložilo starostce informovat úřad územního plánování ORP 
Votice o zájmu městyse pořídit nový územní plán. Dále uložilo odboru výstavby, 
územního plánování a životního prostředí MěÚ Votice, jako příslušnému pořizovateli 
zajistit veškeré podklady potřebné k rozhodnutí zastupitelstva o pořízení nového 
územního plánu Vrchotovy Janovice na následné zasedání zastupitelstva 

 

Z rady městyse 
Rada městyse mimo bodů doporučených zastupitelstvu 

 stanovila termín kontroly příspěvkové organizace zřízené městysem – ZŠ a MŠ Vrchotovy 
Janovice na 9.6.2022 

 k  uzavírce silnice  z Vrchotových Janovic do Mrvice navrhovala změnu termínu uzavírky 
na letní prázdniny – této námitce nebylo vyhověno 
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 souhlasila se zveřejněním záměrů na pronájem části poz. p.č. 1315/96 v k.ú. Vrchotovy 
Janovice a části poz. p.č. 4/4 v k.ú. Šebáňovice 

 souhlasila s kontrolním odchytem ryb v obecním rybníku 
Rada dále vedla jednání s RŠD a SUDOP za účasti zástupců obce Vojkov k plánované dálnici. 
Bylo požadováno vypořádání připomínek, které obce vznesly v roce 2018/19 a bylo 
iniciováno setkání se zpracovateli hydrogeologických měření z důvodu obavy o pitnou vodu 
ve studních. 

 

Z ÚŘADU MĚSTYSE 
 

Důležité upozornění – uzavření silnice mezi Vrchotovými Janovicemi a Mrvicí 
Na základě veřejné vyhlášky Městského úřadu ve Voticích bude z důvodu opravy povrchu 
komunikace ve dnech 24.6. až 30.6.2022 uzavřena silnice č. III/111445 v úseku od konce 
obce Vrchotovy Janovice po začátek obce Mrvice. 
Značená objízdná trasa vede přes Rudoltice, Libohošť, Maršovice, Strnadice a Šebáňovice. 
 

 
 

``` 
 

Pošta partner Vrchotovy Janovice 
Od 25.7. do 12.8. je plánována rozsáhlá rekonstrukce prostor 
Pošty Partner ve Vrchotových Janovicích. Z důvodu bezpečnosti 
není možné provoz pošty v náhradních prostorách, a proto 
bude provoz Pošty Partner ve Vrchotových Janovicích 
v termínu od 25.7. nejdéle do 12.8. přerušen.  
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Provoz knihovny o prázdninách 
Knihovna ve Vrchotových Janovicích bude v termínech od 12.7. do 28.7. a od 11.8. do 30.8. 
uzavřena. Mimo tyto termíny platí běžná výpůjční doba.  
 

``` 
 

Čtvrtletní vyúčtování vodného a stočného 
Žádáme všechny odběratele, kteří požadují čtvrtletní vyúčtování vodného a stočného, aby 
k datu 1.8.2022 provedli odečet vodoměru/ů a stav nahlásili na Úřad městyse do pátku 
5.8.2022. Později nahlášené odečty vodoměrů akceptovány nebudou.  
 

``` 
 

Návrh železničního jízdního řádu 2022/2023 
Správa železnic s.o. zveřejnila 10. července 2022 Návrh železničního jízdního řádu 2022/2023. 
Jízdní řády tratě 220 (Praha -) Benešov u Prahy – České Budějovice a 223 Olbramovice – 
Sedlčany doznaly značných změn. Návrhy jízdních řádů těchto tratí jsou k dispozici 
na stránkách Městyse Vrchotovy Janovice. Na stránkách Správy železnic jsou k dispozici 
kompletní návrhy všech traťových jízdních řádů. 
Připomínky k návrhům jízdních řádů 2022/2023 lze podávat prostřednictvím Městyse 
Vrchotovy Janovice do 15. července 2022. Případně přímo na IDSK. 
 

``` 
 

Rychlostní zkouška 41. ročníku Rally Příbram 
Dne 23.07.2022 od 6:30 do 18:00 hod proběhne na místních komunikacích v obcích 
Sedlečko, Šebáňovice, Sledovice a Minartice rychlostní zkouška 41. ročníku Rally Příbram. 
Věnujte prosím pozornost dopravnímu značení. 
 

ZE ŠKOLY A ŠKOLKY 
 

Informace ze školy - poděkování. 
Dne 31. 5. 2022 se uskutečnil sportovní den ředitele školy, který byl uspořádán již 

tradičně k Mezinárodnímu dni dětí. Tak jako každý rok, tak i letos byl sportovní den zahájen 
ukázkou a besedou IZS, konkrétně HZS Kosova Hora. Jednotliví žáci si mohli vyzkoušet různou 
výstroj i výzbroj s použitím techniky HZS. Žákům se to moc líbilo a velké poděkování patří 
paní Marcele Marcínové za skvělou ukázku. Po skončení probíhaly různé sportovní soutěže 
žáků, byl sehrán fotbalový zápas se žáky ZŠ Kosova Hora. I když byl zápas někdy až dost 
emotivně vypjatý, tak přece jenom zvítězil zdravý sportovní duch a žáci naší školy vyhráli 
s velkou gólovou převahou 7 : 1. Všem žákům moc děkuji. Rovněž děkuji řediteli ZUŠ Votice 
a jeho kolektivu za příjemné chvíle s hudbou a zpěvem. 

Již zanedlouho se všichni dočkáme vytoužených hlavních prázdnin, které potrvají až 
do 31. 8. 2022. Chci poděkovat všem pedagogům, žákům, rodičům, ale i ostatním občanům 
Vrchotových Janovic, kteří nějakým způsobem pomáhali škole a měli vždy zájem na dobrém 
jménu i chodu školy. Myslím si, že jsme společně školní rok 2021/2022 zvládli velmi dobře, i 
když to nebylo vždy lehké, a to především v době rekonstrukce školy. 

Dne 29. 6. 2022 se tradičně rozloučíme s 19 žáky deváté třídy a osobně jim popřeji 
hodně úspěchů, štěstí a lásky v další etapě života.   

Závěrem mi dovolte, abych vám všem popřál hezké prázdniny, hodně sluníčka, 
odpočinku a dne 1. 9. 2022 se sejdete již s novou paní ředitelkou ZŠ a MŠ, Mgr. Ivou 
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Chwastkovou. 
Vážení spoluobčané, jak určitě všichni víte, tak dne 30. 6. 2022 po deseti letech 

končím ve funkci ředitele školy. Dovolte mi touto cestou poděkovat Vám všem za krásných 
deset let na této škole mezi báječnými lidmi kolem sebe. Pamatuji si na den, kdy jsem sem 
nastoupil jako ředitel školy a celkový stav v některých částech budovy školy byl velice zoufalý. 
V současné době je situace úplně jiná a nová paní ředitelka, ale i my všichni se můžeme těšit 
z rekonstruované a nově vybavené školy. Tímto se s Vámi loučím a děkuji ještě jednou všem 
zaměstnancům školy, žákům a přátelům za spolupráci a pomoc při budování všeho krásného 
během mé funkce ředitele školy. Přeji Vám hodně zdraví, štěstí, úspěchů a vše dobré. 

PhDr. Mgr. Bohumír Hašek 
``` 

 

Informace ze školy 
V pondělí 30.5. 2022 se žáci druhého stupně ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice vydali do 

nedalekého Chotilska, kde absolvovali team adventures TEPfactor. Jedná se o hru 
inspirovanou TV show Pevnost Boyard. Žáky čekalo mnoho zajímavých úkolů, zaměřených 
na fyzičku, logiku, zručnost a trpělivost, především na týmovou spolupráci. 

10 týmů z našich žáků si prošlo celkem 25 úkoly, kde po splnění získávali razítka, díky 
nimž luštili číselné kódy a šifry, které je dovedly k vítězství. Pouze jedinému týmu složeného 
z žáků 9. třídy se podařilo dojít až k závěru hry, rozluštit finální tajné slovo, otevřít truhlu s 
pokladem a na kole štěstí si vytočili hodnotné ceny. 

Po třech hodinách soutěžení jsme si dali zasloužené svačiny, objednali pizzy a poté se 
vydali na cestu domů. Těšíme se, že naše letos získané dovednosti příští rok lépe zúročíme. 

Bc. Barbora Bláhová, Mgr. Andrea Vodičková 
 

``` 
 

1., 2. a 3. ročník VÝLET - TÁBOR úterý 7. 6. 2022 

Autobusem jsme přijeli do Tábora a v pláštěnkách prošli úzkými křivolakými uličkami 
na Žižkovo náměstí, kde má tento husitský vojevůdce sochu. Ukázali jsme si radnici, kostel a 
staré středověké domy, které lemují náměstí. 

Poté jsme zamířili do Muzea čokolády a marcipánu. Prohlédli jsme si čokoládové a 
marcipánové exponáty, prošli sklepením s perníkovou chaloupkou, s permoníky a peklem. V 
dílně si děti vlastnoručně udělaly z marcipánu svůj sladký výrobek, a také si mohly koupit 
nějakou dobrotu nebo suvenýr. 

Od rána silně pršelo, proto jsme se potom přesunuli znovu na náměstí do cukrárny a 
přemýšleli, co dál, když tak moc prší. Podařilo se nám zajistit náhradní program místo 
zoologické, prohlídku muzea Lega. 

Ve vitrínách měli z této všem známé a oblíbené stavebnice moc krásné modely. 
Některé z nich byly interaktivní. Také jsme se z filmu dozvěděli, jak Lego vzniklo, včetně jeho 
názvu. 

Výlet se vydařil, děti měly plno zážitků a nikdo nepromokl. 
Mgr. Jana Vlachová 

``` 
 

Dopravní hřiště ŠTĚTKOVICE – výlet 1. třída, 14.6. 2022 
Oproti minulému týdnu, kdy nám na výletě celý den pršelo, nás potěšilo sluníčko, 

které nám svítilo celý den. Vyšli jsme ze školy směrem na janovické vlakové nádraží. Jízda 
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vlakem byla příjemná a rychlá. Ze štětkovického nádraží jsme došli přímo na dopravní hřiště. 
Nejdříve se děti svezly venkovním vláčkem. Pak nastala prohlídka vnitřní modelové 

železnice. Pan správce pouštěl různé modely vláčků, které projížděly nádražími, tunely, 
kolem lomu, hradů a dalších zajímavých míst. 

Děti si vypůjčily koloběžky, šlapadla a začala jízda dopravním hřištěm. Pan správce byl 
mile překvapen, jak janovičtí prvňáčci dobře znají dopravní značky. Všichni s sebou měli na 
cvičné jízdy ochranné helmy. Děti jezdily bez nehod, snažily se dodržovat pravidla, 
kamarádsky se prostřídaly na všech dopravních prostředcích. Za odměnu je pan správce 
ještě dvakrát svezl venkovním vláčkem. 

Do školy jsme se vrátili včas, nikdo nebyl zraněn a přivezli jsme si hezké dojmy a 
zážitky.         Mgr. Jana Vlachová 
 

OHLÉDNUTÍ 
 

Zpráva z činnosti mladých hasičů  
Hned začátkem května jsme se vydali na soutěž do Teplýšovic. Jednalo se o jarní část 

kola hry Plamen. Tentokrát jsme bohužel dali dohromady pouze družstvo starších, ale i tak 
si soutěž užili i některé mladší děti, které jej doplnily. Soutěžilo se v disciplínách Štafeta 4x60, 
Štafeta požárních dvojic, Štafeta překážek CTIF a požární útok. Děti vlastně požární útok 
dělaly poprvé za starší, tudíž měly i vlastního strojníka a moc se hlavně na tuto disciplínu 
těšily. Konkurence byla vysoká, do pořadí se počítaly i výsledky z podzimního kola, ale i tak 
jsme obsadili krásné 11. místo z 17 družstev.  

Během května nám přibylo i pár menších dětí, a tak se mohlo zúčastnit družstvo 
mladších i starších okrskové soutěže dospělých. Ta se tentokrát konala u nás ve Vrchotových 
Janovicích. Děti zde předvedly ukázkové útoky, které se velice podařily. Za odměnu dostaly 
památeční medaile. Na „naše“ děti jsme byli moc hrdi. Jsme moc rádi, že se naše hasičská 
rodina dále rozrůstá a doufáme, že se bude rozrůstat i dále… 

Za SDH Vrchotovy Janovice, kroužek mladých hasičů, Dita Ježilová 
 

``` 
 

SKAUTI NEZAHÁLÍ 
Hned v únoru jsme vyrazili na výpravu s názvem „Hopsa hejsa do Brandejsa“(25. – 27. 

2. 2022). Zázemí jsme našli v krásné roubence, která měla uvnitř tělocvičnu. Bylo to super. 
Celý víkend jsme převážně hráli hry, ale také poznávali krásy města Brandýs nad Labem. Už 
se těšíme na další výpravu. 

V březnu jsme si udělali přespávačku v naší klubovně.  Sešli jsme se po obědě. Vedoucí 
připravili šipkovanou s úkoly. A tak se plnily úkoly. Večer jsme si společnými silami uvařili 
večeři a vyrazili na noční bojovku. Byla plná strašidelných zážitků, ale všichni to hravě zvládli. 

V dubnu jsme pomáhali uklízet Vrchotovy Janovice při akci Ukliďme Česko. Uklidili 
jsme jako každý rok lipovou alej, a protože je nás každým rokem víc a víc, letos jsme přidali i 
sad pod větrákem a větší okolí klubovny.  Skautíci byli moc šikovní, nenechali ani smítko a 
pytlů bylo až moc.  

V dubnu jsme také uspořádali sbírku na pomoc Ukrajině. Byla to taková rychlá akce a 
tak nebylo moc času na přípravy. Velcí skauti udělali ozdobné placky, které nabízeli za 
jakýkoliv příspěvek. Byli velmi úspěšní a vybrali 2305,- Kč, které jsme se rozhodli darovat na 
účet na obědy ukrajinským dětem ve Voticích. Měla jsem velkou radost, když skauti přišli a 
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celou akci si vymysleli a zorganizovali sami. Já je v tom jen podpořila. Děkuji, že chcete 
pomáhat.  

Na konci dubna, v období na sv. Jiří jsme se sešli u klubovny na jarní úklid. Tímto bych 
moc ráda poděkovala rodičům s dítky, kteří přišli a udělali obrovský kus práce. Pomohli 
odklidit pokácený strom, který nám ničil střechu a lezl do komína. Ostříhali vrby, shrabali listí 
a zbytky po zimě, začali zlepšovat kompost, vymetli pavučiny …. Byla to nádhera večer se 
kochat prací, která byla za námi. DĚKUJI za pomoc. 

Ke každoročním akcím patří také Květinový den neboli den boje proti rakovině. Letos 
se zase konal v květnu. Děkujeme škole, že umožňuje dětem mi pomáhat a trochu se „ulejt“ 
ze školy. Děkujeme všem, co přispěli. Kytičky se prodaly všechny a společně s votickými 
skauty se vybrala částka 7.647,- Kč za 250 kytiček.  

Na konci května, jsme si udělali výpravu za poznáním okolí Vrchotových Janovic a 
Libohošťského rybníka. Byla to úžasná procházka. Místy, kde se přiznám, ještě do té doby 
nešla. Počasí nám naštěstí přálo a převážně svítilo sluníčko. Chvilkami jsem si myslela, že 
budeme muset hledat úkryt před deštěm. Naštěstí spadlo jen pár kapek, přečkali jsme v lese 
a šlo se dál. Po cestě jsme hráli různé pochodové hry. U rybníka jsme si dali obídek, naházeli 
pár klacků do vody a mohlo se pokračovat. Ono se to nezdá, okolí Janovic a v nohách večer 
bylo 12km. Večer jsme si udělali oheň, opekli si brambory v ohni a zalezli unaveni do spacáků.  

V červnu jsme se moc rádi zúčastnili a pomohli při akci na oslavu dětského dne 
Pohádkový les. Měli jsme místo hned po čertech a tak u některých dětí nebylo lehké vykouzlit 
na jejich tvářích úsměv. Většinou se nám to podařilo a děti šli zas veselé dál, plnit úkoly u 
dalších pohádkových postav. Rádi se této akce účastníme, proměna ve víly je úžasná a rádi 
si s dětmi pohrajeme. Příští rok se znovu těšíme. 

Nyní už jsme v plném proudu příprav na tábor, který proběhne prvních čtrnáct dní 
prázdnin. Všichni se už moc těšíme a tím myslím opravdu všichni. Jsme zvědaví, jaké bude 
téma, protože vedoucí zas nic nepoví. Těšíme se na zážitky, co nás čekají. Těšíme se na 
nástrahy, které nám život na táboře, příroda, voda a další živly připraví. Doufám, že letos 
tábor proběhne v poklidu a do konce.  

Za tým vedoucích přeji krásné, pohodové prožití prázdninových dní plné krásných zážitků.  
Junák Votice a Vrchotovy Janovice 

 

PLÁNOVANÉ AKCE 
 

Středa 6.7.2022, 13.30, Zasedací místnost ÚM: KLUB DŮCHODCŮ 
Setkání v klubu důchodců se uskuteční v zasedací místnosti Úřadu městyse Vrchotovy 
Janovice, všichni, kdo mají čas, jsou srdečně zváni. 
 

``` 
 

Pouťová zábava 
SDH Vrchotovy Janovice pořádá dne 23.7. v letním kině pouťovou zábavu. Hraje skupina 
Unigema. 
 

``` 
 

Pouť 
V letošním roce vychází pouť na neděli 24.7. Od 23.7. do 24.7. budou na předdvoří zámku 
pouťové atrakce. 
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Včelaři Vrchotovy Janovice: OSLAVA 140 LET 
V tomto roce oslavujeme výročí 140 let od založení 

spolku včelařů ve Vrchotových Janovicích a kulaté výročí 
plánujeme náležitě oslavit. Organizujeme výstavu včelařství, 
sobotní akci pro veřejnost a divadelní představení.  

Malé ohlédnutí: Jednatel spolku Josef Machoň (1853-
1929), řídící učitel z Olbramovic, uvádí v časopisu Český včelař v 
roce 1883 zprávu: „dne 3. prosince 1882 sešli se včelaři z okolí 
Janovic podruhé v sídle spolku nedávno založeného, aby 
společně promluvili o tom, co tíží pouze jen včelařskou mysl 
jejich, jakož i o tom, co je těší. Členů spolku bylo osmatřicet... 

Dnes tvoří členskou základnu 45 členů z obcí Bezmíř, 
Božkovice, Braština, Manělovice, Minartice, Mrvice, Nespeky, 
Podolí, Radotín, Rudoltice, Křešice, Křenovice, Strnadice, Šebáňovice, Vojkov, Vrchotovy 
Janovice, kteří obhospodařují přibližně 406 včelstev. 

Ve čtvrtek 25. srpna v 18 hodin plánujeme slavnostní otevření výstavy v zasedací 
místnosti městyse. Kurátorem výstavy je učitel včelařství Miroslav Dvořák ze Semtínka. Pro 
veřejnost plánujeme 8 otevíracích dnů a začátkem září také prohlídky pro děti ze školky a 
školy Vrchotovy Janovice. Vyvrcholením výstavy bude sobota 10. září - od 10 do 18 hodin 
celodenní akce s atrakcemi pro děti, přednáškou o včelařství a dalším doprovodným 
programem… Cílem akce je přiblížit široké veřejnosti včelařskou tématiku a také se společně 
radovat ze života. 

Součástí oslav 140 let od založení spolku včelařů ve Vrchotových Janovicích bude 
divadelní představení Kladenského souboru V.A.D., začátek představení v 19:30 
v prostoru Sokolovny. Hra Úl s podtitulem „včelařské divadelní rondo“ je komediální sondou 
do ročního fungování jedné Základní organizace Českého svazu včelařů. Ve smyslu 
hudebního ronda se střídá refrén spolkových schůzí s dějem na jednotlivých stanovištích. 
Jsou včelaři něčím specifičtí, nebo představují běžný vzorek populace? Jací jsou vlastně a co 
mají společného lidé a včely? A vejdou se všichni do úlu? Předprodej vstupenek Průmyslové 
zboží Jitka Ziková cena 100 Kč, prodej na místě Sokolovna 150 Kč. 

Rádi bychom poděkovali sponzorům a partnerům oslav, městysu Vrchotovy Janovice 
a předsedovi Sokola Vrchotovy Janovice Antonínu Dvořákovi. Seznam sponzorů a partnerů 
akce je uveden na webových stránkách včelařů Vrchotovy Janovice. 
 

Za spolek včelařů: předseda JIŘÍ ČÁSLAVKA, jednatel JAN BUDIL, místopředseda BOHUMIL 
KABÍČEK 
www.vcelarivrchotovyjanovice.cz  
www.divadlo-vad.cz 
 

KOTLÍKOVÉ DOTACE 
 

 

Dlouho očekávaný dotační 
program „Výměna zdrojů 
tepla na pevná paliva ve Středočeském kraji pro nízkopříjmové 
domácnosti“ byl otevřen pro příjem žádostí. Všichni, kteří již 
v předstihu zaslali dotazník, byli o možnosti zaslat žádost 

http://www.vcelarivrchotovyjanovice.cz/
http://www.divadlo-vad.cz/
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elektronicky informováni. Pokud jste ještě žádné informace neobdrželi, případně jste nový 
zájemce o tuto podporu, máte lhůtu do 31. srpna 2022. V případě, že celkový objem 
peněžních prostředků požadovaných v žádostech přesáhne stanovený objem, bude příjem 
žádostí pozastaven, proto neodkládejte vaše rozhodnutí a odešlete žádost co nejdříve.    
 

Podpora fyzickým osobám je poskytována formou dotace ve výši 95 % z vynaložených 
nákladů realizace. Na webových stránkách Středočeského kraje je označována jako projekt  
4. výzvy kotlíkových dotací SČK.     
 

Typ podporovaného zdroje                                                                                                                  
Max. dotace  Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže             
130 000 Kč  
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva                                                130 000 Kč  
Tepelné čerpadlo                                                                                                            180 000 Kč  
Plynový kond. kotel – výměna zrealizována od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022, 
nebo instalace plynového kotle závazně objednána před 30. 4. 2022                100 000 Kč 
 

Dotace je poskytována na základě žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím 
veřejnoprávní smlouvy (dále jen „žádost“), a to i na dokončené realizace před vyhlášením 
tohoto programu, lhůta je stanovena od 1. ledna 2021. Hlavní a primární komunikace bude 
probíhat prostřednictvím e-mailu, nestanoví-li tento program jinou formu komunikace.  
 

Dotace lze čerpat dvěma způsoby: 

 Zpětně, tj. po ukončení realizace nového zdroje tepla (konečný uživatel nejprve 
uhradí veškeré výdaje s výměnou tepelného zdroje z vlastních finančních 
prostředků). Dotace bude vyplacena na účet až po předložení a schválení závěrečné 
dokumentace. 

 Záloha ve výši 60 % po oboustranném podpisu smlouvy o poskytnutí dotace na 
základě doložení zálohové faktury vystavené dodavatelem: po dokončení realizace 
výměny a doložení závěrečné dokumentace bude zbylá částka uhrazena konečnému 
uživateli. 

Na výměnu neekologických zdrojů tepla na pevná paliva pro občany, kteří nedosáhnou na 
Kotlíkovou dotaci lze i nadále využít dotačního programu Nová zelená úsporám ve výzvě 
č.1/2021 tj. 50 % započitatelných nákladů, která běží od 12. října 2021.  
 

poskytuje službu občanům i v případě žádostí o 
dotace na výměnu zdrojů tepla. Kontaktovat 

můžete projektovou manažerku Mgr. Evu Vrzalovou  tel.  776 709 850 
info@mikroregionvoticko.cz, která zastupuje Ing. Elišku Melicharovou. 
 

Více informací najdete na stránkách města Votic                    
Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí  
Kontakt: 
Milan Kratochvíl, milan.kratochvil@votice.cz;  tel. 317 812 134 
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