Město Pečky
Rada města Pečky
Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky
Tel. 606 609 573, e-mail: iveta.minarikova@pecky.cz.

Město Pečky reaguje na současnou situaci vzniklou na trhu s energiemi a nabízí pomoc
občanům s trvalým pobytem v Pečkách a Velkých Chvalovicích
1. KONZULTACE A PORADENSTVÍ JAK POSTUPOVAT
2. POMOC PŘI PŘESTOUPENÍ K NOVÉMU DODAVATELI OD DODAVATELE
POSLEDNÍ INSTANCE
3. POSKYTNUTÍ BEZÚROČNÉ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI
Z ROZPOČTU MĚSTA
Ohledně prvních dvou bodů kontaktujte dluhové poradkyně Kateřinu Poláčkovou 722 978
842 a Šárku Lauko 739 320 341. Pro požádání o bezúročnou půjčku vyplňte přiloženou žádost
a předložte níže uvedenou dokumentaci. S dotazy se obracejte na místostarostku Ivetu
Minaříkovu 606 609 573.

Žádost o návratnou finanční výpomoc z rozpočtu Města Pečky (dle Zákona č.
250/2000 Sb. v platném znění)
Žadatel – fyzická osoba:
Jméno, příjmení ……………………………………….………………………………………
Adresa trvalého pobytu …….…………………………………………….……………………
Datum narození .………….……………………………………………….……………………
Kontaktní osoba, telefon, e-mail ………………………………………….……………………
Požadovaná částka: …..…………..………………………………………. (půjčka je určena
na pokrytí rozdílu mezi dosavadní zálohou a zálohou DPI, maximálně však 30 tis. Kč)
Půjčka na úhradu dodávek plynu
Výše měsíčních záloh původnímu dodavateli …………………………….……………………
Výše záloh Dodavateli poslední instance (dále jen „DPI“) …….……………….…….………
Název společnosti, která je Vašim DPI …………………………….………………………..…
Váš nový dodavatel energií (máte-li již uzavřenou novou smlouvu) …..…………………….…
Doba, v níž bude dosaženo využití půjčky ……………………………….…………….………
(půjčku lze čerpat nejdéle do 31.12.2021)
Lhůta pro navrácení půjčených prostředků ………………………… (nejdéle do 31.12.2022)
Výše a četnost splátek …………………………………….……………………………………
Číslo účtu: 1621191/0100

IČ: 00239607 DIČ: CZ00239607

Datová schránka: 8zwbr8t

Město Pečky
Rada města Pečky
Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky
Tel. 606 609 573, e-mail: iveta.minarikova@pecky.cz.

Půjčka na úhradu dodávek el. energie
Výše měsíčních záloh původnímu dodavateli …………………………….……………………
Výše záloh Dodavateli poslední instance (dále jen „DPI“) ….………………….….…………
Název společnosti, která je Vašim DPI …………………………….………………………..…
Váš nový dodavatel energií (máte-li již uzavřenou novou smlouvu) ……………….……….…
Doba, v níž bude dosaženo využití půjčky ……………………………….……………………
(půjčku lze čerpat nejdéle do 31.12.2021)
Lhůta pro navrácení půjčených prostředků ………………………… (nejdéle do 31.12.2022)
Výše a četnost splátek …………………………………….……………………………………

Požádali jste Úřad práce v Kolíně o Dávku okamžité mimořádné pomoci tzv. VYÚČTOVÁNÍ
DPI ANO / NE (nehodící se škrtněte)
Pokud ANO s jakým výsledkem? ……….……….…………………………………….………

Dokumentace k žádosti
•
•
•
•

Doklad o pravidelném hrazení záloh na energie původnímu dodavateli (za poslední 3
měsíce)
Vyrozumění Dodavatele poslední instance, včetně nového předpisu s aktuální výší záloh
Doklad o úhradě provedené DPI, byla-li platba uskutečněna
Čestné prohlášení žadatele o nemožnosti uhradit předepsané zálohy DPI

Datum:

Podpis:

Podrobné vyplnění všech položek žádosti je důležitým kritériem pro kladné posouzení.
Žádost o dotaci, včetně požadovaných příloh doručte:
• písemně na adresu Město Pečky, Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky
• datovou schránkou: 8zwbr8t
Číslo účtu: 1621191/0100

IČ: 00239607 DIČ: CZ00239607

Datová schránka: 8zwbr8t

Město Pečky
Rada města Pečky
Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky
Tel. 606 609 573, e-mail: iveta.minarikova@pecky.cz.

Čestné prohlášení žadatele o potřebnosti návratné finanční výpomoci z rozpočtu
Města Pečky na zálohy Dodavatele poslední instance

Já ……………….………………………………………….………… (celé jméno a příjmení),
narozen/a ……………….………………………………………..………… (datum narození),
rodné číslo …………….………………….……………………………………………………,
bytem …………….………………….…………………………….. (adresa trvalého bydliště)
tímto čestně prohlašuji, že zapůjčenou finanční pomoc na účel uvedený v žádosti a …………
….…………………………………………….……………….…………………………………
………….………………….…………………………………………….………...………….…
………………………………………….………………….……………………….……………
V ………………………………… (místo sepsání), dne ……………...…….… (dnešní datum)

Podpis: ………………………………………….…

Číslo účtu: 1621191/0100

IČ: 00239607 DIČ: CZ00239607

Datová schránka: 8zwbr8t

