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EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí 

KUJIP0164PM4 

Kraj Vysocí na 

DODATEK č. 1 
SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE 

PR01537.1411 

Cl. 1 
Smluvní strany 

Ministerstvo životního prostředí 

JM / 
ÍJL 4H.'  ̂

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") 

František Holý 

adresa: 

datum narození: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen "Příjemce") 

Olešná 119, 592 31 Nové Město na Moravě 

21. 10. 1979 

mBank S.A., organizační složka 

670100-2207579514/6210 
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EVROPSKÁ UNIE - -
Fond soudržnosti Ministerstvo životního prostředí 
Operační program Životní 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 

G5 
Oddělení vytápěného prostoru objektu 

G5 
od venkovního (např. zádveří) 

ruší a nahrazují slovy 

G3 
Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. (yl G3 
severní fasáda apod.) 

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 9. 8. 2016 a o jeho 
uzavření rozhodnuto usnesením č. 1416/25/2016/RK. 

JT , 2 a 08. 2016 
V ...ŘUŽ&yĚ. dne ....̂ .CV Jihlavě dne 

František Holý Zdeněk Chlád 
člen Rady Kraje Vysočina 

2 
Kraivysocma 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava 



Příloha č.1 

EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životni prostřed! 

Ministerstvo životního prostfedf 

Jméno příjemce Příjmení příjemce Datum narození 

František Holý 21.10.1979 

Trvalé bydliště 

Olešná 119,592 31 Nové Město na Moravě 

Místo realizace Olešná 119, 592 31 Nově Město na Moravě 

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

Jméno (jména) a příjmení Titul 

?odnis Datum 

?< 2-<ý/f ú> 

Popis prověření vhodnosti realizace Mikroenergetických opatření *' 

V rámci mikroenergetického opatření dojde k zateplení stěny mezi vytápěným prostrem v 2NP rodinného 
domu a nevytápěným prostorem stodoly. Toto mikroenergecké opatření povede ke snížení energetické 

náročnosti budovy. 

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


