
EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí 

KUJIP01670HL 
Ministerstvo životního prostředí 

Kraj Vysocí na 

DODATEK č. 1 
SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE 

PR01537.1357 

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 

a 

Michal Petrů 

adresa: 

datum narození: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen "Příjemce") 

Onšov 82, 395 01 Onšov 

9. 8. 1974 

Komerční banka, a. s. 

19-4127250267/0100 
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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 

G4 
Oprava fasády, např. prasklin a dalších 
poruch fasády - eliminace tepelných 
mostů 

- El 

G7 Výměna vstupních a balkonových dveří -

ruší a nahrazují slovy 

Oprava fasády, např. prasklin a dalších 
G4 poruch fasády - eliminace tepelných - El 

mostů 

ČI. 3 

Závěrečná ujednání 

1) Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platností. 

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. 
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6) Tento dodatek byl projednán na jednání Rady Kraje Vysočina dne 23, 8. 2016 a o jeho 
uzavření rozhodnuto usnesením č. 1474/26/2016/RK, 

6. 09. 2016 
V Jihlavě dne 

U 
Michal Petrů Zdeněk Chlád 

člen Rady Kraje Vysočina 

Kw,} vpmma 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
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Příloha č. 1 - Posouzení vhodnosti realizace Mikro energetického opatření. 

Kraj Vysoona 

ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY 

Jméno příjemce 

Michal 

Příjmení příjemce 

Petrů 

Datum narození 

09.08.1974 

Místo trvalého pobytu 

Onšov 82 39501 Pacov 

Číslo Smlouvy o poskytnutí dotace 
(Uvedena na prvv straně smlouvy vfi tvaru: PRÍUS37. xxxx) 

PR01537.1357 

Popis požadované změny 
(•'spišti; a rriůvodrStn 7mžnu, ke kts-ž rnž v rán-.ci Sádósti o podstatnou 7-nS.iu dcjrt) 

Dobrý den, 
rád bycíi požádal o změnu mikroenergeíickélio opatření. Jedriá se o vyjmutí 

řádku G7 - výměna vstupních a balkonových dveří v hodnotě 13 tis. Kč z důvodu 
neplánovaných výdajů s vyvložkováním komína . Jelikož už první mikroenergetlcké opatření 
oprava fasády překročí částku 24 tis. Kč, chtěl bych druhé opatření zrušit, Děkuji za kladné 

vyřízení 

V Onšově dne 27.7.2016 
M u tmflj 

M w~ 
Podpis příjemce 

v pa zaLl&dt Pittas cfofowe 
ZMaW opL,* eíl̂ mA(e 

ŠMtli gMčvfe/ťelí) lefovy ' ^ 

' 1 ín&ygÉ,§JřZA 
Sedile^, 396 01 Humpolec 
IC: 759'48 800, Tel,; 732 180 660 
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