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N< T EVROPSKÁ UNIE 

Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí 

KUJIP016639H 
Ministerstvo životního prostředí 

KrajVysocma 

DODATEK č. 1 
SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE 

PR01537.1201 

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: PPF banka a,s. 

číslo účtu: 2019970014/6000 

(dále jen "Kraj") 

a 

Josef Marek 

adresa: Nad Řekou 564, 582 63 Ždírec nad Doubravou 

datum narození: 13.2.1958 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 

číslo účtu: 100892763/0300 

(dále jen "Příjemce") 
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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 

G7 Výměna vstupních a balkonových dveří -

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

-

ruší a nahrazují slovy 

G2 
Zateplení stropu sklepních prostor 153 G2 
nebo podlahy 

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 30. 8. 2016 a o jeho 
uzavření rozhodnuto usnesením č. 1547/27/2016/RK. 

0,9. 09. 2016 
V Jihlavě dne : V dne 

X 

Josef Marek 

k 
y 

Zdeněk Chlád 
člen Rady Kraje Vysočina 

Kraj vysočina 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
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* * * * *  I  EVROPSKÁ UNIE 
* I Fond soudržnosti Ministerstvo životního prostředí 

* * * I Operační program Životní prostředí 

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

EVROPSKÁ UNIE 
Food soudržnosti 
Operační program Životní prostřed! 

Ministerstvo životního prostředí 

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

- • 
G9 

Výměna zasklení starších oken za 
izolační dvojskla - • 

H 
Služby energetického specialisty 
(související s G) 1 • 

1 
*) Vyplní se v případě, že má již žadatel vybraný konkrétní zdroj tepla dle Seznamu výrobků a technologií 

V případě, že celková cena projektu přesáhne částku 150 00 Kč včetně DPH, bude za celkové náklady 
akce považována částka ISO 000 Kč včetně DPH. 

Potvrzuji, že jsem u daného objektu prověřil vhodnost realizace Mlkro energetického opatření. 

Tu'SkDtf' JAjů> 

Popi proveicni vhodnosti realizace Mikro energetických opati ení *' 

^TTfiicQ^P^T^Lj/' 2>Ď?0<QUCZJJ/ | 
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•/eS>ÁJ/)' -P£ f UtC-f f7££/ HT?) 4 A&bVTPls&CJV'-/ J 
řňo^rpeyy, pň' tocui t T^peL^&rex /̂u/e '̂ j 
*) Popis uvede osoba potvrzující svým podpisem vhodnost navrženého M/kro energetického opatření 

^ena příslušného zdroje vytápění nebo otopné soustavy v sobě obsahuje veškeré stavební práce, dodávky a služby spojené 
s realizací, tj. uvedení zdroje do trvalého provozu. 

2Solámě-termické soustavy nejsou podporovány samostatně, ale pouze v kombinaci s výměnou zdroje tepia pro vytápění 
(kotel na pevná paliva, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel). 

3 Průkaz energetické náročnosti budovy je způsobilým nákladem pouze tehdy, pokud síouží k prokázání, že budova vyhovuje 
požadavku vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy 
minimálně „C" - úsporná. 

4Dilči projekty fyzických osob mohou být realizovány pouze v objektech, kde budou současně provedena alespoň minimální 
opatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti objektu (Mikro energetická opatření). Tato povinnost se netýká budov, 
kde došlo ke snížené energetické náročnosti v minulostí (zateplení objektu, výměna oken apod.) na úroveň požadavku 
vyhlášky č. 73/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační tř/dy energetické náročnosti budovy minimálně „C" 
- úsporná nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v jiném 
dotačním titulu (např. v programu Nová zelená úsporám). Postačí realizovat pouze jedno z Mikro energetické opatření 
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