
EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životni prostředí 

KUJIP01639X2 

KrajVysocma 

DODATEK č. 1 
SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE 

PR01537.0878 

Cl. 1 
Smluvní strany 

Ministerstvo životního prostřed! 

i m 
Wi 

Kraj Vysočina 

se sídlem: 

IČO: 

zastoupený: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen "Kraj") 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

70890749 

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

PPF banka a.s. 

2019970014/6000 

Hana Peřinová 

adresa: 

datum narození: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen "Příjemce") 

Bohdalov 142, 592 13 Bohdalov 

19. 9. 1959 

Československá obchodní banka, a.s. 

190568720/0300 
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EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí 

Ministerstvo životního prostředí 

ČI. 2 

Změna smlouvy 

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 
16. 5. 2016 (dále jen „Smlouva"): 

1) V části „Předmět žádosti o podporu" Přílohy č. 1 se slova 

G1 Zateplení střechy nebo půdních prostor -

ruší a nahrazují slovy 

G6 Dílčí výměna oken -

G7 Výměna vstupních a balkonových dveří -

ČI. 3 

Závěrečná ujednání 

1) Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné 
vůle, nikoliv v tísni a za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

3) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku 
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní 
strana obdrží jedno. 

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 

5) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 
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EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí 

wimmmmm 

Ministerstvo životního prostředí 

6) Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Posouzení vhodnosti realizace Mikro 
energetického opatření. 

7) Tento dodatek byl projednán na jednání Rady Kraje Vysočina dne 6. 12. 2016 a o jeho 
uzavření rozhodnuto usnesením č. 2156/40/2016/RK. 

V j i^ii jí fí- Jne ty. dj?, dbž/ 

</ 

Hana Peřinová 

V Jihlavě dne 1 2 .  1 2 .  2 0 1 6  

MUDr. Jiří Běhounek 
hejtman kraje 
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Příloha č. 1 - Posouzení vhodnosti realizace Mikro energetického opatření. 

EVROPSKÁ UNIE 
fond soudržnosti 

peračnf program Životní prostřed! 
Ministerstvo životního prostředí 

Kraj vysocma 

ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY 

Jméno příjemce Příjmení příjemce Datum narození 

HANA PEŘINOVÁ 19.9.1959 

Místo trvalého pobytu 

BOHDALOV č.142,59213 BOHDALOV 

Číslo Smlouvy o poskytnutí dotace 
(Uvedeno na první straně smlouvy ve tyaru: PR01537. xxxx) 

PR01537 . () •Ú .L 

Popis požadované změny 
(Popište a zdůvodněte změnu, ke které má v rámci žádosti o podstatnou změnu dojit) 

ZMĚNA TYPU M1KROOPATŘENÍ: 
PŘEDMĚTEM ŽÁDOSTI JE ZMĚNA TYPU VHODNÉHO MIKROOPATŘENÍ Z Gl(Zateplení střechy 
nebo půdních prostor) ZA OPATŘENÍ 66 (Dílčí výměna oken)A G7(Výměna vstupních a 
baikonových dveří) 

Vyjádření energetického specialisty: 
Po detailnější obhlídce stávajících oken a dveří byl zjištěn havarijní stav oken a vstupních dveří, 
které svoji konstrukcí nejsou dostatečně tepelně izolovány a toto mikroopatření bylo 
upřednostněno z důvodů zajištění menšího prochlazování a snížení tepelné ztráty než v případě 
zateplení střechy-půdních prostor. Doporučena byla tedy jejich výměna za nová splňující min. 
požadované vlastnosti součinitele prostupu tepla dle ČSN 730540-2. 

Dne: 15.11.2016 Zpracovatel vyjádření: Jiří Brodský Podpis:. 

v. .Bohdalové dne 15.11.2016 

(/' 

Podpis příjemce 
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