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ČI. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina 

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

IČO: 70890749 

zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, člen rady kraje 

bankovní spojení: PPF banka a.s. 

číslo účtu: 2019970014/6000 

(dále jen "Kraj") 

í J 

Jan Novotný 

adresa: 

datum narození: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen "Příjemce") 

Polní 495/13, 588 51 Batelov 

8. 11, 1947 

GE Money Bank, a.s. 

1800918754/0600 
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ČI. 2 

Změna smlouvy 

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

1) ČI. 6 Smlouvy se v plném znění ruší a nahrazuje novým čl. 6, který zní: 

„Dotace bude poskytnuta bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví této 
smlouvy, nejpozději do 30 pracovních dnů, a to na základě včasného a prokazatelného 
doručení průběžné žádosti o platbu, dle Čl. 8 písm. e) této smlouvy." 

2) Čl. 8 odst. c) Smlouvy se v plném znění ruší a nahrazuje novým odst. c), který zní: 

,,c) prokázat úhradu vlastního podílu nákladů akce v minimální procentní výši dle čl. 5, odst. 2 
b), a to buď kopií výpisu ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického 
bankovnictví) nebo kopiemi příjmových pokladních dokladů. Výpisy i doklady musí být 
označeny vlastnoručním podpisem příjemce, číslem a názvem projektu," 

3) Do čl. 8 Smlouvy se vkládá nově odst. e), který zní: 

,,e) doručit Kraji do 7 pracovních dnů ode dne vystavení faktury průběžnou žádost o platbu 
(formulář ke stažení na adrese www.kr-vysocina.cz/kotliky), která bude obsahovat: 

- stručný popis realizované akce, 

- kopie prvotních účetních dokladů a úhradu vlastního podílu, 

- fotodokumentaci nového zdroje tepla a jeho napojení na otopnou soustavu a 
komínové těleso rodinného domu nebo fotodokumentaci provedeného opatření 
vedoucího ke snížení energetické náročnosti rodinného domu, v případě, že bylo 
podmínkou poskytnutí dotace a je obsahem faktury; 

- protokol o uvedení kotle do trvalého provozu, je-li předmětem fakturace nákup 
kotle, 

- revizní zprávu o uvedení nového zdroje tepla do provozu, jedná-li se o plynový 
kotel, je-li tento předmětem fakturace," 

4) V čl. 8 Smlouvy se odst. e), f), g), h) nově označují jako odst. f), g), h), i). 

5) V čl. 8 Smlouvy se nově označený odst. f) v plném znění ruší a nahrazuje novým 
odst. f), který zní: 

,,f) doručit Kraji do 31. 12. 2016 závěrečnou zprávu, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizované akce, 

- finanční vyúčtování akce, 

- výpis z bankovního účtu případně jiný doklad prokazující úhradu zbývajících 
částek (dotace) dodavatelům, 
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- doklad o likvidaci starého zdroje tepla uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy," 

6) V části „Požadovaný způsob financování" Přílohy č. 1 se slova 

Ex-post platba (tj. platba po zrealizování všech výdajů projektu a úhradě 
všech faktur v plné výši) K! 

ruší a nahrazují slovy 

Modifikovaná platba (platba po zrealizování výdaje projektu a úhradě 
faktury ve výši podílu žadatele) El 

Čl. 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) Tento dodatek byl projednán na jednání Rady Kraje Vysočina dne 18. 10. 2016 a o 
jeho uzavření rozhodnuto usnesením č. 1811/34/2016/RK. 

II 10. 2018 
V dne V Jihlavě dne 

IkRikt).. 

Jan Novotný 

* * * 
•k • 
• • 

í—-

Zdeněk Chlád 
člen Rady Kraje Vysočina 

Kraj Vysocí na 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava 


