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Fond soudržnosti 
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Kraj vysočina 

DODATEK č. 1 
SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE 
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Cl. 1 
Smluvní strany 
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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") 

Ivana Sáblíková 

adresa: 

datum narození: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen "Příjemce") 

Nová Ves u Nového Města na Moravě 72, 592 31 Nová Ves u 
Nového Města na Moravě 

18, 10. 1971 

GE Money Bank, a.s. 

207989442/0600 
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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 
26. 5. 2016 (dále jen „Smlouva"): 

1) ČI. 5 odst. 1) Smlouvy se v plném znění ruší a nahrazuje novým odst. 1), který zní: 

„1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 112 500 Kč (slovy: jedno sto dvanáct tisíc 
pět set korun českých)." 

2) V čl. 5 odst. 2) smlouvy se slova 

Celkové náklady akce 150 000 Kč 

Výše dotace v Kč 105 000 Kč 

Výše dotace v % 70 % z celkových nákladů na akci 

Podíl Příjemce v % 30 % z celkových nákladů na akci 

Podíl Příjemce v Kč 45 000 Kč 

ruší a nahrazují slovy 

Celkové náklady akce 150 000 Kč 

Výše dotace v Kč 112 500 Kč 

Výše dotace v % 75 % z celkových nákladů na akci 

Podíl Příjemce v % 25 % z celkových nákladů na akci 

Podíl Příjemce v Kč 37 500 Kč 

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

AI Kotel na tuhá paliva1-výhradně uhlí 

ruší a nahrazují slovy 

A2 
Kotel na tuhá paliva1 - kombinovaný rvi A2 
uhlí/biomasa 1X1 
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EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí 

Ministerstvo životního prostředí 

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

G7 Výměna vstupních a balkonových dveří -

ruší a nahrazují slovy 

Instalace těsnění oken a dveří, 
G8 dodatečná montáž prahů vstupních - 13 

dveří 

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 vhodností realizace Mikro 
energetického opatření. 

6) Tento dodatek byl projednán na jednání Rady Kraje Vysočina dne 12. 7. 2016 a o jeho 
uzavření rozhodnuto usnesením č. 1256/23/2016/RK. 
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Příloha č. 1 - Posouzení vhodnosti realizace Mikro energetického opatření. 

KOTLÍKOVÉ DOTACE www.s-projekl.webnode.cz 
Ís-prsjfefíf: 

Adresát: 
Ivana Sáblíková 

Datum narození: 18.10.1971 

Nová Ves u Nového Města na Moravě 7J, 

592 31 

telefon: +420 776 594 777 

email: sablllc.z@seznam.cz 

Zpracovatel: 

Ing. Martin Sklenář 

Bohdalav 346 

Bohdalov 

592 13 

telefon: +420 725 103 942 

email: Ing.martlnsklenar@seznam.cz 

Věc: Změna mikroenergetického opatření 13.06.2016 

Potvrzuji, že jsem u daného objektu prověřil vhodnostreallzace Mikro energetického opatření. 

JménoiOménaa příjmem 

Martin Skle nař 

Datum 

Popis proverení vhodností realizace Mikro energetických opatření 

Provedl jsem průzkum stavu vchodových dveří a vzhledem k dobrému stavu konstrukce dveří nově 
navrhuji doplněni těsnění do vchodových dveři. 

*) Popis uvede osoba potvrzující svým podpisem vhodnost navrženého Mikro energetického opatření 

'Cena příslušného zdrojevytépěrií nebD otopné soustavy v sobě obsahuje veškeré stavební práce, dodávky a služby spojen k 
s realizaci, tj. uvedeni zdroje do trvalého provozu. 

'solárně-tarnlcké soustavy n^sou podporovány samo statné, ale pouze v kombinaci s výměnou zdroje tepla pro vytápění 
(kotel na pe/ná palivy třelně čerpadlo nebo plynový kondenzační kotd). 

3 Průkaz energálcké n áročnosti budovy Je způsobilým n ákl adem pouze tehdy, pokud slouží k prokázán I, že budova vyh ovuje 
požadavku vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, t). klasifikační třídy energálcké náročnosti budovy 
mini máln ě „C" - ú sporná. 

'DUH projekty fyzických osob mohou být realizovány pouze v objektech, kde budou současně provedena alespoň minimální 
opatření vedoucí ke snížené energálcké náročnosti ob]ektu (Mikro energetická opatřeni). Tato povinnost se netýká budov, 
kde došlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti (zateplali objektu, výměna oken apod.) na úroveň požadavku 
vyhlášky č. 78/2313 Sb,, o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy mlnlmáIně„C* 
- úsporná nebo je současně na realizaci opatřeni vedoucích ke snížení energdlcké náročnosti budovy žádáno v jiném 
dotačním titulu (např. vprogramu Nová zelená úsporám), Postačí realizovat pouze jedno z Mikro energetické opatřeni 
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