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Kotlíkové dotace 2021 – 2027
Závazné pokyny programu zatím nebyly schváleny Evropskou komisí, níže uvedené tedy nelze
považovat za konečnou a závaznou podobu pravidel, změny jsou vyhrazeny.

Předmět podpory
Výměna kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním, které nesplňují minimálně emisní třídu 3 dle ČSN EN
303-5.

Kde je možné výměnu provést
Výměnu zdroje bude možné realizovat v rodinných domech vč. trvale obývaných staveb pro rodinnou
rekreaci a bytových jednotkách bytových domů.

Jaký zdroj je možné z dotace pořídit
Výčet podporovaných zařízení je uveden v Seznamu výrobků a technologií zde. Z dotace je možné si
pořídit tyto typy zdrojů:
-

tepelné čerpadlo

-

kotel na biomasu (ruční/samočinný)

-

plynový kondenzační kotel

Oprávněný žadatel
Žadatel 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 rekreaci 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. Bez ohledu na výši příjmů jsou mezi žadatele zahrnuti následující:
-

Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní

-

Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let. V případě spoluvlastnictví rodinného

důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,
domu, trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci nebo bytové jednotky v bytovém domě jsou
i ostatní spoluvlastníci nezletilí nebo studenti denního studia do 26 let,
-

Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi
nebo příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou dobu).

Pro účely zjištění výše průměrného příjmu člena domácnosti se příjmy nezletilých dětí a studentů
denního studia do 26 let uvažují ve výši 0 Kč
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Domácnost
Domácnost tvoří kromě žadatele i další osoby, které mají trvalý pobyt v dotčené nemovitosti, a dále
ostatní osoby, které s žadatelem trvale bydlí. Počet členů domácnosti je rozhodný k datu podání žádosti
o podporu.

Jaké příjmy se budou dokládat
Žadatel a členové jeho domácnosti prokazují následující typy a výši příjmů:
-

příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob podle zákona o dani z příjmů
a nejsou od této daně osvobozeny (prokázáno daňovým přiznáním/potvrzením o příjmech od
zaměstnavatele),

-

starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody (prokázáno potvrzením o důchodu),
dávky nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství (prokázáno potvrzením České správy sociálního
zabezpečení),

-

dávky státní sociální podpory (dle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře), dávky
v hmotné nouzi (dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi), podpora
v nezaměstnanosti (prokázáno potvrzením Úřadu práce ČR).

Modelové příklady
-

Domácnost složená ze dvou vydělávajících dospělých osob a dvou dětí – čistý roční příjem za
rok 2020 může dosahovat maximálně částky 683.600,00 Kč (4x170.900,00 Kč).

-

Domácnost složená z rodiče samoživitele a jednoho dítěte – čistý roční příjem rodiče
samoživitele za rok 2020 může dosahovat maximálně částky 341.800,00 Kč (2x170.900,00 Kč).

-

Domácnost složená ze dvou vydělávajících dospělých osob a jedné osoby pobírající starobní
důchod – čistý roční příjem za rok 2020 může dosahovat maximálně částky 512.700,00 Kč
(3x170.900,00 Kč), do příjmu se v tomto případě započítává i příjem osoby pobírající starobní
důchod.

-

Domácnost složená ze dvou osob pobírajících starobní důchod - nárok na dotaci vzniká
automaticky bez doložení výše příjmů.

Výše dotace
Podpora fyzickým osobám je poskytována formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů dílčího
projektu, a to s následujícími limity:
Typ zdroje

Max. dotace (Kč)

Plynový kondenzační kotel

100.000,00

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva vč. akumulační nádrže

130.000,00

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

130.000,00

Tepelné čerpadlo

130.000,00

Způsobilost výdajů
Od 1. ledna 2021

Předpokládaný termín vyhlášení
První polovina roku 2022
Dotazy je možné směřovat na e-mail kotlikove.dotace@jmk.cz nebo na konkrétního pracovníka viz. níže.

bosonožský zpravodaj 10/2021

3

Coming out: Co dělat, když se dítě „vyoutuje“?
Jana (46 let): To, že bude milostný život mojí dcery trochu jiný, jsem začala vnímat, když přišla puberta. Na každou otázku ohledně kluků vždycky tak divně odsekla. Naopak k nám domů chodila
její dobrá kamarádka, nebo aspoň to jsem si nejdříve myslela. Až do chvíle, kdy jsem je viděla, jak
se drží za ruce. V ten moment mi začalo všechno docházet. Zakrátko na to dcera přišla s tím, že
nám musí něco povědět.
Coming out byl popsán jako zásadní součást vývoje lesbické, gay a bisexuální identity. Hraje významnou roli v duševním zdraví sexuálních menšin ve společnosti. Stručně
a jednoduše se jedná o přiznání své sexuální orientace na veřejnosti. Jakou roli v tomto procesu hraje rodič? Jak může svému dítěti s touto náročnou životní situací pomoci?
Nejen to si přiblížíme v následujícím článku.
Informujte se
Coming out před rodiči bývá jedním z nejtěžších kroků v tomto procesu. Dítě nechce rodiče ničím zklamat a bojí se, jaká bude reakce.
O to víc, pokud jste doma nikdy nic podobného neřešili. Jestli přeci jen něco tušíte a chcete
vašemu dítěti situaci usnadnit, informujte se.
V dnešní době chytrých telefonů, počítačů a internetu vám stačí pár kliknutí a najdete spoustu užitečných informací. Ty vám pomohou pochopit, čím si vaše dítě prochází. Pokud si nejste
jisti, co a kde hledat, můžete se obrátit i na odborníky z řad psychologů nebo pedagogických
poradců.
Zákazy nepomůžou
Z řady výzkumů vyplývá, že v této životní situaci potřebují děti především podporu. Neznamená to, že musíte mít k této problematice nutně pozitivní postoj. Důležité ale je dítě ujistit,
že ho budete mít stále rádi a že na něj nezanevřete. Zákazy nemají žádný smysl, docílíte tím
pouze toho, že se vaše dítě bude ještě více trápit. Je třeba si uvědomit, že se v tomto období cítí zmateně a možná i osamoceně. Zákazy navíc mohou způsobit to, že se dítě „zasekne“.
Činnosti, které ho dříve bavily, ho bavit přestanou, může se mu přestat dařit ve škole a to není
dobré ani pro něj, ani pro vás.
Nebojte se obrátit na odborníky
Pokud i přes veškerou vaši snahu, není situace doma ideální, možná je pravý čas obrátit se na
odborníka. Vaše dítě se může stydět probírat právě tyto věci přímo s vámi. Přítomnost třetí osoby by mu tak mohla pomoct se otevřít a dostat ze sebe vše, co ho trápí. Na konzultaci můžete jít buď společně, nebo se postupně vystřídat individuálně a sezení pak hromadně zakončit.
Odborník vám může doporučit řadu tipů, jak s vaší ratolestí správně komunikovat.
Online psychologická poradna Mojra.cz
www.mojra.cz
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MOJE BEZPEČNÁ ADRESA
SOUTĚŽ PRO VÁS
Zapojte se do soutěže o praktické dárky a odpovězte na soutěžní otázku.
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA č. 9:
Na trhu najdete širokou nabídku dveří s označením BEZPEČNOSTNÍ.
Víte, jaká kritéria musí splňovat BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE, a jak je při nákupu rozpoznáte?
Odpověď zašlete do 14 dnů na Preventivně informační oddělení Městské policie Brno na
adresu: Luboslav.fiala@mpb.cz. Správné odpovědi budou slosovány a výherci informováni
o výhře a způsobu jejího předání. Vyhrát můžete praktické dárky pro údržbu bytu, knížku
příběhů TŘETÍ STRANA BARIKÁDY, a užitečnou brožurku ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ pro
bezpečné bydlení.
Správné odpovědi na soutěžní otázku najdete v příštím čísle zpravodaje, nebo na webových
stránkách Městské policie Brno: https://www.mpb.cz/doma-neni-nuda/pro-seniory/.
SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA:
Majitel domu je povinen provádět kontroly a revize jen té části plynovodů a zařízení, které
nejsou v osobním užívání vlastníků bytů. Společenství vlastníků jednotek nemají povinnost
provádět kontroly a provozní revize těch plynových zařízení, která jsou přímo v bytě.
Kontroly a revize plynových zařízení a spotřebičů:
x Provozní revize plynového zařízení -3 roky
x Kontrola plynového zařízení -1 rok
x Servisní prohlídka spotřebičů -1 rok
Je váš dům BEZPEČNOU ADRESOU?
Ve spolupráci s odborníky, jsme přehledně definovali ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ pro bezpečné
bydlení. Pokud se ve vašem domě podaří základní doporučení realizovat, je možné od
brněnské městské policie získat certifikát a označení domu logem BEZPEČNÁ ADRESA. Pro
splnění podmínek certifikace není nutné, aby dům byl vybaven všemi zabezpečovacími
systémy (mechanické, elektronické, dohledové), ale aby ty, které v domě jsou, odpovídaly
základním doporučením.
Základní doporučení pro BEZPEČNOU ADRESU najdete na webových stránkách Městské
policie Brno www.mpb.cz. V tištěné podobě ji můžete získat v sídle Preventivně
informačního oddělení Městské policie Brno na ulici Bauerova 7, (areál Riviéra - vedle
koupaliště).
Více informací o zapojení do projektu a získání certifikátu:
str. Luboslav Fiala
Tel: 548 210 035
e-mailu: bezpecnaadresa@mpb.cz.
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Z deníku ředitele školy
Vážení a milí čtenáři Bosonožského zpravodaje,
na podzim se naši čtvrťáci a páťáci účastnili již tradiční soutěže v logickém a informatickém
myšlení Bobřík informatiky. Letos poprvé byly do soutěže zařazeny nové úlohy na kódování
– krokování určitého postupu. Nejlepšími čtvrťáky byli tito: Pavlína Mikšová, Tomáš Král, Jiří
Veverka, Daniel Čoupek a Jaromír Zelina. Suverénním vítězem a nejlepším páťákem byl Stanislav Růžička, dalšími úspěšnými páťáky byli Roman Pakosta, Jan Čoupek, Daniel Madaras, Petr
Drozd, Laura Nováková, Barbora Zemanová a Mariana Balajková.
Redakční rada žákovského občasníku Bosonožáček vydala svoje letošní první číslo velmi zdařilého časopisu pod vedením paní učitelky Evy Klailové. Paní vychovatelky ve družině prezentovaly svoje aktivity venku i uvnitř fotkami na facebooku školy. Velmi zdařilé byly výrobky na
chodbách školy jako vánoční výzdoba. Přivítali jsme možnost zapojit se do aktivity rodičů Adventní okýnka výzdobou okna mateřské i základní školy – 1. a 6. prosince.
Na počátku prosince obdrželi naši prvňáci z rukou páťáků slabikáře na slavnostním předávání
za přítomnosti rodičů a prarodičů. Fotky z ceremoniálu a básničku prvňáků můžete vidět na
facebooku.
S koncem roku si navzájem přejeme především to, čeho si vážíme nebo co nám chybí. Přejeme si štěstí, lásku nebo zdraví, úspěch, bohatství a mnoho dalšího. My ve škole si vážíme všech
dětí, které se snaží učit se co nejlépe a nevzdávají to při prvním neúspěchu. Vážíme si všech
rodičů, kteří podporují své děti v učení, protože zároveň podporují i naši práci. Vážíme si také
podpory všech zastupitelů a ostatních, kteří nám přejí.
A co nám chybí?
Chybí nám klid na práci z důvodů různých omezení a moc si přejeme, abychom mohli pracovat tak, jako předtím. Moc nám chybí dětský úsměv schovaný za rouškou. Moc nám chybí normální přátelská setkání a akce, které jsme dříve pořádali. Přejeme nám i vám, aby nový rok byl
v tomto všem lepší.
Stanislav Skřička, ředitel školy

Kurzy angličtiny pro seniory můžou být
skvělým cílem do nového roku
Blíží se Nový rok a s ním i nová předsevzetí. Symbolicky se uzavírá jeden cyklus a vše špatné,
co se v minulém roce stalo, zůstává za námi. Můžeme začít s čistým štítem a vyzkoušet věci,
které jsme předchozí rok nestihli.
Většina lidí si na Nový rok udělá chvíli a sedne si nad svá přání do dalšího roku. Mnoho z nich
si na seznam napíše položku ‚naučit se anglicky‘. Je to jeden z nejvíce používaných jazyků a nejednou by se ho na dovolené hodilo umět. Sami jste se určitě v cizině setkali se situací, kdy
jste si chtěli objednat v restauraci, zaplatit v obchodě nebo třeba jen poděkovat či poprosit
a nevěděli jste, jak na to.
V době koronavirové pandemie není lehké se jazyky učit. Jedním ze způsobů je například
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pomocí mobilní aplikace Duolingo. Ale samotná aplikace člověka nenaučí tolik, jako přímo lekce. Ideální je to spojit! Spolek Sejděme se nabízí fyzické i online kurzy angličtiny pro seniory.
Jejich hodiny jsou naplněné smíchem, hrami a veselým mluvením.
Technologií není třeba se bát, všichni to zatím bez problému zvládli. A Pokud se nějaké problémy vyskytnou, se vším pomůže lektorka. Proč si nesplnit sen a nenaučit se proto tento kouzelný jazyk?
Více informací o kurzech můžete nalézt na webových stránkách lektora www.jaroslavasobotkova.cz, na telefonu +420 603 223 353 nebo pište na sejdemese@volny.cz.
Těšíme se na vás,
Karolína Stárková za spolek Sejděme se

30 inspirací pro lepší budoucnost

Už třicet let vede Lipka děti i dospělé k citlivému vztahu k přírodě. K výročí proto připravila symbolických 30 inspirativních nápadů pro lepší budoucnost. Načerpejte z nich do
nového roku inspiraci i vy. Od tipů na vánoční dárky bez nakupování až po výlety krajinou jižní Moravy, šetrné tvoření, přednášky odborníků o klimatu, zahradnickou inspiraci
nebo zamyšlení nad tím, co můžeme každý udělat pro životní prostředí.
V 30 inspiracích zachytí bystrý čtenář spoustu myšlenek k zadumání nad naším místem
na Zemi. Nechybí tipy na šetrné tvoření z přírodních materiálů nebo ukázka, jak uspořádat
oslavu bez odpadu a využít lokální potraviny
a dary přírody na výbornou svačinku. „Věříme,
že čtenáři najdou nové nápady a jejich vánoční oslavy budou zase o krok šetrnější k přírodě,“ dodává za Lipku Veronika Neckařová.
Všechny nápady najdete na webu www.lipka.
cz/30-let-lipky.

až po drobné komunitní počiny, jako je volně
dostupná Semínkovna pro lokální výměnu semínek na Kamenné 20 nedaleko Poříčí.

Rodiče s dětmi se můžou inspirovat výlety do
přírody poblíž Brna a badatelskými náměty na
hry venku. Zvládnete přehodit žabkou rybník?
Kdy jste si naposledy vychutnali západ slunce? Nechybí ani nové publikace, které přivedou k zamyšlení nad naším vztahem k přírodě
i druhým, pomůžou při prozkoumávání života
v půdě nebo zpestří pozorování ptáků. Nový
kapesní atlas vám dokonce zazpívá.
Zapálení zahradníci a zahradnice jistě ocení
plejádu námětů – od tipů, jak vybudovat klimatickou zahradu, přes návody na zelené stěny
z palet, mokřadní bludiště či dešťové záhony,
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30 inspirací pro lepší budoucnost připravila Lipka veřejnosti v duchu toho, co už třicet
let dělá – vzdělává, pomáhá, čerpá inspirace
ze svého okolí a posílá je zase dál. Z malého
Domu ekologické výchovy se rozrostla na instituci, která má široký dopad na ekologickou
výchovu dětí i dospělých. Budeme rádi, když
se přidáte a pomůžete nám budovat svět, ve
kterém všem bude dobře.
Pozvánky na poslední předvánoční akce najdete na www.lipka.cz/kalendar-akci.
Zuzana Slámová, Lipka
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•
•
•
•
•
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W
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Senioři v závěru roku 2021
Tento rok je stejně výjimečný jako rok 2020. Stále platí různá covidová omezení. Přesto se nám
podařilo některé akce z programu uskutečnit. Zájezdy do termálních lázní i tematické, posezení na bosonožské myslivně, vycházky do okolí.
Také jsme přispěli S-centru Hodonín částkou Kč 8.500,- na opravy po tornádu, které se S-centru
nevyhnulo. To je jenom část činností, které se nám podařilo realizovat.
Srdečně Vás zveme na výroční členskou schůzi, která se uskuteční 13. 1. 2022 v 16.00 hod.
v místní Orlovně, Pražská 55.
Přejeme všem občanům Bosonoh krásné vánoční svátky plné dobré pohody a hodně zdraví
v novém roce 2022.
Senior klub Bosonohy

Dobrý den, vážení čtenáři,
neustále se všude řeší kovidy, očkování, antiočkování a kdo to všechno vůbec zavinil, a kdy
zmizí to všechno bláto kolkolem atd., atd.
Pro odlehčení jsme se vám pro poslední letošní vydání Zpravodaje trochu „vyšňořili“ – viz obrázky níže.
Žijme všichni co nejlépe – ať vám vše funguje dle vašich představ i v novém roce.
Vše nejlepší vám přejí vaši zastupitelé:

Leoš Jelínek
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Milí čtenáři Bosonožského zpravodaje,
poslední roky nenechaly v našich životech kámen na kameni, u někoho se toho dělo více, u někoho méně. Někdo se poučil, jiný zanevřel, další se stáhl do sebe anebo naopak otevřel křídla.
Každopádně se nám životy změnily.
Buďme tedy otevření, odvážní, přímí, nacházejme štěstí a radost
všude, kde to jen jde. Pojďme se setkávat, usmívat se na sebe,
navzájem se chválit a dělat si třeba malé radosti (nejen okolí, ale
i sami sobě).
A když nás popadne „blbá“ nálada, tak si dovolme si zakřičet, zanadávat a uvolnit tu negativní energii, protože i to je důležité.
A když na nás padne smutno, prožijme si i to, můžeme si poplakat a zalézt do postele a nemusíme mít výčitky svědomí.
Všechno to dobré i špatné k životu patří, tak jako den a noc.
John Milton řekl: „Mysl je svým vlastním prostorem, a tak může vytvořit z ráje peklo či z pekla
ráj.“ Tak ať máme toho ráje v naší mysli co nejvíce.
Přeji nám všem v roce 2022 vzájemnou toleranci a šanci k novým začátkům.
Daniela Kalná, zastupitelka

Milí Bosonožáci,
je to rok, co jsem psal do zpravodaje přání do nového roku a přál jsem nám, hodně zdraví a pohody do dalšího roku. Je neuvěřitelné, jak ten čas letí…
Nyní nám všem přeji vlastně to samé - myslím, že víc než dobré zdraví, hodně pohody a lásky
našich blízkých nepotřebujeme. Ano, jsou možná důležitější věci, ale na konci stejně zjistíme,
že naše rodiny, blízcí a dobří přátelé jsou stejně nejvíc :-)
Tak si přejme radost z nejkrásnějších svátků v roce, kdy se můžeme všichni radovat a slavit narozeniny Ježíše Krista a hodně úspěchů a pohody do nového roku 2022!
Martin Černý, zastupitel MČ Bosonohy
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
HARMONIE s.r.o.
Postaráme se o důstojný pohřeb
vašeho blízkého.
- kompletní zajištění smutečních obřadů
- převozy zesnulých
Pobočky:
Starý Lískovec – Brno
Mikuláškovo náměstí 1.
Tel.: 547 210 465, 737 879 199
Kohoutovice – Brno
Libušina tř. 2.
Tel.: 702 276 176
Brno – střed
Lidická 44,
Tel.: 545 573 804, 723 283 290

www.pohrebni-sluzba.cz
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Kompletní SERVIS POČÍTAČŮ
a NOTEBOOKŮ.
Tel.: 608 880 107

Sun Studio
Výstavní 9, Brno 603 00
Kvalitní kolagenové a klasické solária
Různé druhy masáží
Dámské, pánské i dětské kadeřnictví
Pedikúra
Telefon: 737110990
https://studiovystavni9.cz/
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Trikralova
sbirka

Přispějte do sbírky
1.—16. ledna 2022
Sbírkový účet:
66008822/0800
VS pro Brno:
777966100
Děkujeme!
Připojte se k Tříkrálovému průvodu
s živými velbloudy
6. ledna 2022 v centru Brna.
Charita.Brno
charita_brno
www.brno.charita.cz/trikralovasbirka

