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Zpráva o provedených opatřeních  
v programu Nová zelená úsporám Light

IDENTIFIKACE ŽADATELE

Jméno a příjmení

Číslo žádosti v programu Nová zelená úsporám Light

IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI

Ulice: č. p./č. e..: PSČ

Obec: Kraj:

Typ stavby dle KN:
  Rodinný dům        Stavba pro bydlení        Stavba pro rodinnou rekreaci

  Jiný:

ZÁSTUPCE MAS/EKIS

Jméno a příjmení:

Pobočka MAS/EKIS:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

Datum kontroly:
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ZATEPLENÍ FASÁDY 

Tabulka 1: Seznam konstrukcí, na kterých bylo realizováno opatření zateplení fasády

Světová strana Typ tepelně-izolačního materiálu Tloušťka (mm) Délka (m)

Celková délka (m) (zaokrouhlena na celé metry směrem nahoru)

Poznámky, další údaje k provedenému opatření apod.

ZATEPLENÍ FASÁDY PrOVEDENO:

☐  Dodavatelsky          ☐  Svépomocí 
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ZATEPLENÍ STŘECHY NEBO STrOPU POD PŮDOU 

Tabulka 2: Seznam konstrukcí, na kterých bylo realizováno opatření zateplení střechy nebo stropu pod půdou

Varianta konstrukce  Typ tepelně-izolačního materiálu Tloušťka (mm)

Plochá nebo pultová střecha

Šikmá střecha zateplená  
až ke hřebeni střechy

Šikmá střecha včetně zateplení stropu 
pod nevytápěnou částí krovu

Strop pod nevytápěnou půdou

Strop obývaného podkroví

Jiná varianta (uvedeno v poznámce)

Poznámky, další údaje k provedenému opatření apod.

ZATEPLENÍ STŘECHY NEBO STrOPU POD PŮDOU PrOVEDENO:

☐  Dodavatelsky          ☐  Svépomocí 
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ZATEPLENÍ PODLAHY NA ZEMINĚ NEBO NAD NEVYTÁPĚNÝM PrOSTOrEM  

Tabulka 3: Seznam konstrukcí, na kterých bylo realizováno opatření zateplení podlahy na zemině nebo  
nad nevytápěným prostorem

Varianta konstrukce  Typ tepelně-izolačního materiálu Tloušťka (mm)

Podlaha na zemině u vytápěných 
místností

Podlaha či strop nad nevytápěnými 
prostory (např.: suterénem apod.)

Jiná varianta (uvedeno v poznámce)

Poznámky, další údaje k provedenému opatření apod.

ZATEPLENÍ PODLAHY NA ZEMINĚ NEBO STrOPU NAD NEVYTÁPĚNÝM PrOSTOrEM PrOVEDENO:

☐  Dodavatelsky          ☐  Svépomocí 
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VÝMĚNA OKEN NEBO VCHODOVÝCH DVEŘÍ 

Tabulka 4: Seznam měněných oken a vchodových dveří

Typ výplně Počet kusů

Poznámky, další údaje a závěry kontroly, odůvodnění případného nesouladu apod.

VÝMĚNA OKEN A VCHODOVÝCH DVEŘÍ PrOVEDENA:

☐  Dodavatelsky          ☐  Svépomocí 
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Datum zahájení realizace opatření: 

Datum dokončení realizace opatření: 

Celkové přímé realizační výdaje na podporovaná opatření:                                                       Kč  
 (včetně DPH, zaokrouhleno na celé Kč směrem dolů)

SEZNAM PŘÍLOH

 

ČESTNÉ PrOHLÁŠENÍ ZÁSTUPCE MAS/EKIS

Prohlašuji, že:

- kontrolovaná opatření, na která je žádána podpora z programu Nová zelená úsporám light, byla provedena 
v souladu s podanou žádostí, resp. s její případnou změnou (případné rozdíly jsou popsány a zdůvodněny  
v této zprávě). 

V ......................................................................................... dne: .................................................. 

…………………………………………………….                                               …………………………………………………….

 Podpis žadatele Podpis zástupce MAS/EKIS  
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