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Smluvní strany 
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(Jo (Ů 

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 

Pavel Kružík 

adresa: 

datum narození: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen "Příjemce") 

Čechtín 45, 675 07 Čechtín 

14. 4. 1958 

Československá obchodní banka, a.s. 

5069509/0300 
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Ministerstvo životního 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 

Oddělení vytápěného prostoru objektu od 
G5 venkovního (např. zádveří) 
G8 Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná 

montáž prahů vstupních dveří 

kĎJ 

ruší a nahrazují slovy 

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

- 13 

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) 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. 
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7) Tento dodatek byl projednán na jednání Rady Kraje Vysočina dne 29. 11. 2016 a o 
jeho uzavření rozhodnuto usnesením č. 2008/39/2016/RK. 

y £E£WT7MÉ dne $JZ. ?<AL V Jihlavě dne 

"Arrr. 

Pavel Kružík MUDr. Jiřr Bějiounek 
hejtman kraje 

1/ f/Vl i VI 14 Vysec 
1 7 



ENERGETlKASTAVEB.com 

Příloha č.l 

ing.pelr.vosial@cenfnirn.cz, Mobil: +420 603 369 111 

Ing. Petr VOSTAL Adresát; 
Projektová činnost ve výstavbě Kružlk Pavel 
Lavického 322/23, 674 01 TREBfó - CZ čeho(in ^ 675Q7 

Autorizovaný Inženýr - ČKAIT1400108 
Energetický expert č.o. MPO: 0607 
Člen CENTRA PASIVNÍHO DOMU 

IČO: 65849736, DIČ: CZ740629456S 
Bankovní spojeni: ČSOB Tfeblč, 
Č.Ú.: 152832682/0300 

Vás dopis/ze dne: Naše značka: Vyřizuje: V Třebíči dne: 
01/20161116 Ing. Petr Vostal 20161116 

ELQÍ Kružfk Pavel 
VŠ21 Změna mikroopatření Kružík Čechtín - PR01537.0350 

Popis změny mikroopatření - doporučení; 
provedení jen opatření G8 = instalace těsnění do vchodových dveří zlepší 

kvalitu obálky (zatěsní ) objektu, dojde tak ke snížení energetické náročnosti a 
teplených ztrát objektu. Naplní tak požadovaný min. rozsah mikroopatření pro 
kotlíkovou dotaci. 

Razítko a nodoís: 

Celkový1 počet stran A4: 1 
Pflfohv: 
PozrtémRa: - - -

Fvzícká osoba lna. Poír Vostal 100:65849736 podniká na základě živnostenského listu ev.č. 371001-20895^02 wdaněho MšÚ 
Třebíč. Odbor Obecní živnostenský úřad dne 22.7,1997. \ 
Podlo $ 94 odst.l zákona č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty, VQ znění oozděíších ie fvzícká osoba lna. Petr Vostal 
ÍČO:65849736. DIČ CZ7408294566 plátcem daně z přidané hodnoty s účinností od 01.12.2007 

ČLEN SDRUŽENÍ 

CENTRUM 
| ™ PASIVNÍHO 
liu i.l DOMU 

F / r 7. . -

vž DESIGNER 

CERTIFIED 
PASSIVE HOUSE 

DESIGNER 

Ing. Petr Vostal 
15/11/2016 
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