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SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE 

PR01537.1787 

Cl. 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") 

Lenka Bezemková 

adresa: Buřenice 43, 395 01 Buřenice 

datum narození: 22. 9. 1965 

bankovní spojení: Air Bank a.s. 

číslo účtu: 1026617038/3030 

(dále jen "Příjemce") 
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ČI. 2 

Změna smlouvy 

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 
26. 5. 2016 (dále jen „Smlouva"): 

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

G2 
Zateplení stropu sklepních prostor M G2 
nebo podlahy 

l/Nj 

ruší a nahrazují slovy 

Instalace těsnění oken a dveří, 
G8 dodatečná montáž prahů vstupních -

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 6. 9. 2016 a o jeho 
uzavření rozhodnuto usnesením č. 1606/28/2016/RK. 
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Lenka Bezemková Zdeněk Chlád 
člen Rady Kraje Vysočina 

Kraj Vysočina 
Žižkova 5?, 587 33 Jihlava 



Příloha č. 1 Posouzení vhodnosti realizace Mikro energetického opatření. 

Posouzení vhodností realizace Mikro energetického opatření z hlediska žádosti o 
poskytnutí (ÍÍIÍ-AVC V rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 operačního programu 
Životního prostředí Kraje Vysočina: 

V žádosti o poskytnutí dotace pro žadatele Lenku Bezcmkovou, místo realizace Buřenice 
43, lt.ú. Buřenice, bylo uvedeno jako vhodné mikro energetické opatření s označením G2 
Zateplení síropu sklepních prostor. 

Žadatel, po konzultaci s energetickým specialistou, vznesl prosbu na změnu tohoto mikro 
energetického opatřeni, 

Při opětovné kontrole jako vhodné mikro energetické opatření nově doporučuji utěsnění a 
případné dodatečné zateplení dřevěných garážových vrat (označení G8). Garážový prostor 
bude temperován z důvodu ochrany vedení instalačního potrubí (vnitřní rozvod vody). 
Velkými netěsnostmi okolo vrat ovšem dochází k výraznému ochlazování vnitřního prostoru a 
k prochládání dalších vnitřních konstrukcí suterénu včetně instal.rozvodů. Oproti 
navrhovanému zateplení stropní konstrukce suterénu, tak bude zabráněno ochlazování 
vnitřního prostoru již na straně obálky budovy (venkovní prostor vs. vnitřní temperovaný 
prostor). 

V Pelhřimově dne 4,8.2016 ^xíiig. Michal Rataj 
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