
EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí 

KUJIP017UO8E 

KmjVysocma 

DODATEK č. 1 
SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE 

PR01953.0224 

Cl. 1 
Smluvní strany 

Ministerstvo životního prostředí 

d. tífú 
N 

Kraj Vysočina 

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

IČO: 70890749 

zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 

bankovní spojení: PPF banka a.s. 

číslo účtu: 2019970014/6000 

(dále jen "Kraj") 

Václav Henzl 

adresa: 

datum narození: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen "Příjemce") 

Jiráskova 466, 582 22 Přibyslav 

16. 7. 1960 

Česká spořitelna, a.s. 

0460154043/0800 
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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 
16. 5. 2017 (dále jen „Smlouva"): 

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

G7 
Výměna vstupních a balkonových dveří r>?l G7 
(nevztahuje se na garážová vrata) lAI 

ruší a nahrazují slovy 

G1 Zateplení střechy nebo půdních prostor -

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, včetně 
podpisů, 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. 

4) Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží jedno 
vyhotovení. 

5) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 

6) 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. 

7) Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Posouzení vhodnosti realizace Míkro 
energetického opatření. 
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8) Tento dodatek byl projednán na jednání Rady Kraje Vysočina dne 27. 6. 2017 a o jeho 
uzavření rozhodnuto usnesením č. 1235/22/2017/RK. 

„ 'JflPSW' J. ' l  bíf  . .  V .............r.....„ dne ....( :. ' V^ihlave^e^..^/^/.gy. 

\/ Íĵ ' 
Václav Henzl Mgr. Pavel Pacal 

náměstek hejtmana 

Kraj Vy%r»71 
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EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí 

Ministerstvo životního prostředí 

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

* * * k * EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí 

\<.ra\Vysocma 

ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY 

Ministerstvo životního prostředí •) vffý1' 

•lil 
KUJIP01E5B3C 

KRAJ VYSOČINA 

S£'° i 2 -06- 2017 

" J  Mj tJ/f? /toft 

Jméno příjemce 

VÁC t q | / 

Příjmení příjemce 

fitni i 

JMyn - 6'T, 
Datum narození 

U , '/• Mí'* 

Místo trvalého pobytu 

Číslo Smlouvy o poskytnutí dotace 
(Uvedeno na první straně smlouvy ve tvaru: PR01953. xxxx} 

0 t ú 2 2. V 

Popis požadované změny 
(Popište a zdůvodněte změnu, ke které má v rámci žádosti o podstatnou změnu dojft) 

Áj/i c. 4 lC L 4MQV&fcO í&T/Č Íí G frV PfrfdéLftMl 

fiUc i/4- ě'4'? 3 *t l!t * •»" 7~u i ?£& /eo j> ai í> č-švu d 
T'dí't>i>M(" po ft>e-iL úQáái ( /vr&A ) 
Á/oi>š 1>dřtht úeA-i1 '  /r  «/veTL« ur Jvtcřvi 
£.£«- - l/Lit&rí Mfifko pon^uésAJ ť f5 ti !> & 
J O /Ve Ň4 ÁjJtoe ÁiWr 0r£n>- {•/•fv 

bé~r/r Hia'fr . i'Oil Hi í 4 i ti JA í:-ů\ř~ , 

v .̂ 3±tU.ít. dne &>.fy 

/ -
Podpis/příjemce 
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