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DODATEK č. 1 
SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE 

PR01537.0296 

Cl. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina 

se sídlem: 

IČO: 

zastoupený: 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

70890749 

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, člen rady kraje 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen "Kraj") 

PPF banka a.s. 

2019970014/6000 

Jindřich Hekrle 

adresa: 

datum narození: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen "Příjemce") 

Příční 225, 675 21 Okříšky 

6, 5. 1933 

Česká spořitelna, a.s. 

0974832163/0800 
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EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí 

wmmmamm 
Ministerstvo životního prostředí 

ČI. 2 

Změna smlouvy 

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 
23. 05. 2016 (dále jen „Smlouva"): 

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

G7 Výměna vstupních a balkonových dveří - 12 

ruší a nahrazují slovy 

G1 Zateplení střechy nebo půdních prostor -

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 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 6. 9. 2016 a o jeho 
uzavření rozhodnuto usnesením č. 1606/28/2016/RK. 

/, / , 1 3. 09. 2016 
V dne V Jihlavě dne 

Jindřich Hekrle 

— 

Zdeněk Chlád 
člen Rady Kraje Vysočina 

2 Kraj Vysocma 
í ižkova 57, 587 33 Jihlava 



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

EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržností 
Operační program Životní prostředí 

Mínisteistvo životního prostředí 

Jméno žadatele Přfjmení žadatele Datum narození 

JIÁ/pčh CM MetZLG 

Trvalé bydliště Město Pošta 

řtfůV ZVG' /Í*3C~~ O-i lil fž'/é->yO <!?/•-> •/ fy t- O t fi.- J 
C • , ' /)J^9? 0 / V \ x,'/--'í^r ( A-"" / 

Místo realizace Q2S / Oč£-fJty 

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

Jméno (jména) a příjmení Titul 

UIMXH& mjowř 

Podpis Datum 

¥ li.lWf 

Popis prověření vhodností realizace Mikroehergettckých opatření 

Mtrhoj 
kA> ^UjíQbUsC šftvpwj jvcds injíA>jlciphi&<i~ (ui:A&*. 

fHM^ UJř).^fft ĵC hsmbndZíL jStdt, f>ůi)®duC . 
•íLčvno ha y&J&u+C eT. 1 £t detíAí 
jesle'̂ TficAs vs^ra^ ?<^řW"* hj-OÍMA 

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

tel. 564 602531, fax 554 602 423, e-mail posta@kr-vysocma.cz, Internet www.kr-vysocina.cz 

IČO 70890749, ID datové schránky ksabBeu 

mailto:posta@kr-vysocma.cz

