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EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí 

KUJIP018NWZ5 
Ministerstvo životního prostředí 

Ij p fm d nI 

KrajVysocma 

DODATEK č. 1 
SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE 

PR01537.1715 

Cl. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina 

se sídlem: 

IČO: 

zastoupený: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen "Kraj") 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

70890749 

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

PPF banka a.s. 

2019970014/6000 

Marie Laučíková 

adresa: 

datum narození: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen "Příjemce") 

Komenského 717, 675 31 Jemnice 

23. 5. 1939 

Komerční banka, a.s. 

107-6077280247/0100 
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Cl. 2 

Změna smlouvy 

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 
24. 5. 2016 (dále jen „Smlouva"): 

1) Slova uvedená v části „Popis prověření vhodnosti realizace Mikro energetických 
opatření" Přílohy č. 1 se ruší a nahrazují slovy uvedenými v části „Popis požadované 
změny" Přílohy č. 1 tohoto Dodatku. 

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 dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinností dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 

5) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

6) Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Posouzení vhodnosti realizace Mikro 
energetického opatření. 

7) Tento dodatek byl projednán na jednání Rady Kraje Vysočina dne 7. 11. 2016 a o jeho 
uzavření rozhodnuto usnesením č. 1907/37/2016/RK. 

Cl. 3 

Závěrečná ujednání 

smluv. 

5. 12. 2016 
V dne 

MUDr. Jiří Běhounek Marie Laučíková 
hejtman kraje 
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EVROPSKÁ UNIE 
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Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí 

Příloha č. 1 

Marie Laučíková 
Komenského 717 
675 31 Jemnice V Jemnici dne 18.8.2016 

Návrh změny mikroenergetických opatření 
Smlouva PR01537.1715 

Paní Marie Laučíková má uzavřenou smlouvu č PR01537.1715 o poskytnutí xíčelové veřejné 
finanční podpory na výměnu kotle (kotlíková dotace) 

V bodě G3 je jako mikroopatření navrženo zateplení stěny mezi garáží a obytnými 
místnostmi domu. 

V průběhu realizace - montáže kotle- bylo rozhodnuto o umístění akumulačních nádrží do 
stávající garáže a o celkové změně garáže na technickou místnost. 

V důsledku této změny navrhuji provést změnu mikroopatření - bod G3 a to tak, že místo 
zateplení stěny bude provedeno zateplení střechy technické místnosti (původně garáž) 
polyuretanovými panely o tl, 10cm. 
Tímto energetickým opatřením dojde k většímu snížení potřeby tepla na vytápění než u 
původně navrhovaného opatření. 

Ing. Aleš Průža 
energetický specialista 


