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ČI. 1 
Smluvní strany 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

70890749 

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

Zdeněk Chlád, člen rady kraje 

PPF banka a.s. 

2019970014/6000 

EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí 

KUJIP0164CER 

Kraj vysočina 

9PX 
Ministerstvo životního prostředí 
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DODATEK č. 1 
SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE 

Kraj Vysočina 

se sídlem: 

IČO: 

zastoupený: 

k podpisu smlouvy pověřen: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen "Kraj") 

Arnošt Kostečka 

adresa: 

datum narození: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen "Příjemce") 

Radostín nad Oslavou 12, 594 44 Radostín nad Oslavou 

21.1.1949 

GE Money Bank, a.s. 

599035604/0600 
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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 
30. 5. 2016 (dále jen „Smlouva"): 

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

G5 
Oddělení vytápěného prostoru objektu 

G5 
od venkovního (např. zádveří) 

ruší a nahrazují slovy 

G7 Výměna vstupních a balkonových dveří -

Cl. 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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

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

6) Tento dodatek byl projednán na jednání Rady Kraje Vysočina dne 27. 9. 2016 a o jeho 
uzavření rozhodnuto usnesením č. 1698/31/2016/RK. 

V dne ,.0.̂ //Q.:2Ů/.6. 

U 10. 2815 

V Jihlavě dne 

Arnošt Kostečka Zdeněk Chlád 
člen Rady Kraje Vysočina 

Kraj Vysočina 
Žižkova 5 7, 58? 33 Jihlava 
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EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životni prostředí 

Ministerstvo životního prostředí 

Kraj Vysocí na 

ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY 

Jméno příjemce Příjmení příjemce Datum narození 

ARNOŠT KOSTEČKA 

Místo trvalého pobytu 

RADOSTÍN NAD OSLAVOU č.p.12 594 44 RADOSTÍN NAD OSLAVOU 

Číslo Smlouvy o poskytnutí dotace 
: (Uvedeno na pivri!strání srním, vy vn fvar>:: PR01537. xxxx) 

f n o  4 5 - 2 7 • itW 

Popis požadované změny 
(:,opi.štu a ycůvoiiniite ztnónu, ke ktan's :ná v tó::ici žádosti o podstatou zrněnu dojí:) 

ZMĚNA TYPU MIKROOPATRENI: 
PŘEDMĚTEM ŽÁDOSTI JE ZMĚNA TYPU VHODNÉHO MIKROOPATŘENÍ Z G5(Oddělení 
vytápěného prostoru objektu od venkovního) ZA OPATŘENÍ G7 (Výměna vstupních a 
balkonových dveří) 

Vyjádření energetického specialisty: 
Předmětem změny je nesprávné zařazení kategorie při vyplňování žádosti. Výměna dveří byla 
plánována v rámci podání žádosti a je dostatečná pro snížení energetické náročnosti objektu. 
Mikroopatření ve formě výměny vstupních dveří se doporučuje realizovat. 

Dne: 15.9.2016 Zpracovatel vyjádření; Jiří Brodský Podpis:, 

' dne 4-** ' 

Podpis příjemce 


