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mi) p/yn-

só 

39L6lfít 

/lori 

Kraj Vysočina 

se sídlem: 

IČO: 

zastoupený: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen "Kraj") 

Cl. 1 
Smluvní strany 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

70890749 

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

PPF banka a.s. 

2019970014/6000 

Roman Caha 

adresa: 

datum narození: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen "Příjemce") 

Bítovčice 31, 588 22 Bítovčice 

24. 5. 1986 

GE Money Bank, a.s. 

202340636/0600 
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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 
24. 5. 2016 (dále jen „Smlouva"): 

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

G1 Zateplení střechy nebo půdních prostor - El 

ruší a nahrazují slovy 

G6 Dílčí výměna oken -

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 

6) Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Posouzení vhodnosti realizace Mikro 
energetického opatření. 
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EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí 

Ministerstvo životního prostřed! 

7) Tento dodatek byl projednán na jednání Rady Kraje Vysočina dne 7. 11. 2016 a o jeho 
uzavření rozhodnuto usnesením č. 1907/37/2016/RK. 

V 
c/* 

dne $:.?${£ 

Roman Caha 

V Jihlavě dne 
1 i 11. 2016 

MUDr. Jiří B 
Hejtman 

17! 
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Příloha č. 1 - Posouzení vhodnosti realizace Mikro energetického opatření. 

EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životni prostředí 

Ministerstvo životního prostředí 

Jméno přijemce Příjmení příjemce Datum narození 

Roman Caha 24.05.1986 

Trvalé bydliště 

Bítovčice 31, Luka nad Jihlavou, 588 22 

Místo realizace RD Bítovčice 31, Luka nad Jihlavou, 588 22 

Potvrzuji, že jsem v místě realizace prověřil vhodnost realizace Mikro energetického opatření. 

Jméno (jména) a příjmení Titul 

Ctibor Hůlka Ing. 

7 i1!'®íi"'éiSÍ: yisiiíítS^iiisřod pisí 'ů Datum 

11.4.2016 

Popis prověření vhodnosti realizace Mikroenergetických opatření 
Původní navrhované mikroopatření (G1 Zateplení střechy nebo půdních prostor) bude realizováno ve 
větším finančním rozsahu a objemu prací. V roce 2017 bude prováděno kompletní zateplení dané 
nemovitosti v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám a proto navrhuji adekvátní náhradu 
původního mirkoopatření za bod 66 dílčí výměna oken. Po obdržení všech nových informací od žadatele 
pana Romana Cahy o jeho dalším postupu kolem dané nemovitosti a nového posouzení stavu nemovitosti 
vyplývá, že nejefektivnějším mikroenergetickým opatřením v rámci dotačního programu kotlíkové dotace 
je výměna stávajících oken v počtu čtyř kusů. Původní okna budou vyměněna za nová tepelně izolační se 
součinitelem prostupu tepla max. UW=1,1W/(M2.K). 

*) Popis uvede osoba potvrzující svým podpisem vhodnost navrženého Mikroenergetického opatření 
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