
EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí 

KUJIP018HVMB 
Ministerstvo životního prostředí 

Kraj Vysocma 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřené na základě § 10 a zákona 6. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

PR02270.2812 

ČI. 1 
Smluvní strany 

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: Sberbank CZ, a.s. 

číslo účtu: 4211011859/6800 

(dále jen "Kraj") 

Bohuslav Vlček 

adresa: 

datum narození: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen "Příjemce") 

Červená Řečice 55, 394 46 Červená Řečice 

26. 12. 1926 

Fio banka, a.s. 

2000691103/2010 
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ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace") na 
modernizaci nevyhovujících topných systémů v domácnostech na území Kraje Vysočina 
spočívající v demontáži, trvalém znehodnocení a likvidaci neekologických kotlů na pevná 
paliva s ručním přikládáním a jejich nahrazení novými, plně funkčními, zdroji tepla splňujícími 
podmínky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign) a všech 
příslušných prováděcích předpisů (dále jen „akce"), to vše v rámci realizace projektu 
s názvem „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II", reg. číslo: 
CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005158. Akce je blíže specifikovaná v Příloze č. 1, jež tvoří 
nedílnou součást této smlouvy. 

ČI. 3 
Závaznost návrhu 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 20 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

ČI. 4 
Závazek Příjemce 

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (zejména udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy. 
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Cl. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 120 000,00 Kč (slovy, jedno sto dvacet 
tisíc korun českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 
a vlastním podílem Příjemce. 

b) Jednorázové navýšení dotace jsou prostředky poskytované formou bonusu 
v případě, že příjemce realizuje v rámci akce výměnu kotle dle této Smlouvy na 
území obce Bystřice nad Pernštejnem, území obce Humpolec, území obce 
Pacov, území obce Hradec, území obce Ledeč nad Sázavou. 

Celkové náklady akce 150 000,00 Kč 

Výše dotace v Kč rozhodná pro procentní podíl 120 000,00 Kč 

Výše dotace v % 80 % z celkových nákladů na akci 

Jednorázové navýšení dotace v Kč 0,00 Kč 

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady, akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění 
(tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží), vyjma situace, kdy by tímto 
postupem absolutní částka dotace převyšovala skutečné celkové náklady akce 
(absolutní částka dotace se bude vždy rovnat maximálně skutečným celkovým 
nákladům akce). 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5) Souběh dotace s dalšími dotačními tituly na realizaci jedné akce se nevylučuje. Výše 
poskytnutých dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci. 
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ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet uvedený Příjemcem, a 
to nejpozději do 60 pracovních dnů ode dne řádného doručení závěrečné zprávy dle ČI. 8 
písm. e) této smlouvy. 

ČI. 7 
Podmínky použití dotace 

-1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizací akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. 8. 2019. 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve od 15. 7. 2015. 

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány a uhrazeny 
Příjemcem nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této smlouvy. 

4) Neuznatelné náklady akce jsou zejména: 

a) daně, s výjimkou DPH zahrnuté do ceny pořizovaného zařízení či služeb, 
b) dotace a dary, 
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
d) úhrada úvěrů a půjček, 
e) penále, pokuty, 
f) náhrady škod a manka, 
g) náklady na pohoštění, 
h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, paliva), 
i) náklady na právní spory, 
j) náklady na publicitu, 
k) náklady na záruku, 
I) náklady na vybudování plynové přípojky včetně hlavního uzávěru plynu, 
m) náklady na zpracování žádosti, výpis z katastru nemovitostí, technickou kontrolu 

stávajícího kotle na pevná paliva. 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva včetně 
nákladů na úpravu spalinových cest, 

b) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla, 
c) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací plynového kondenzačního 

kotle včetně nákladů na úpravu spalinových cest a rozvodu plynu od hlavního 
uzávěru plynu k instalovanému kotli, 
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d) stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo 
úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby 
nebo kombinovaného bojleru, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo 
dodavatelem, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění, 

e) náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu 
způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze 
v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu), 

f) náklady na projektovou dokumentaci (technická dokumentace související s instalací 
nového zdroje tepla). 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

* * * 
• * 
* * 

ČI. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 

b) realizovat akci při dodržování této smlouvy, platné legislativy ČR a EU a 
respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména účelnosti, efektivnosti 
a hospodárnosti, 

c) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď kopií výpisu z bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo kopiemi příjmových 
pokladních dokladů. Výpisy i doklady musí být označeny vlastnoručním 
podpisem příjemce, číslem a názvem projektu, 

d) zajistit, že prvotní účetní doklady prokazující celkové náklady akce (faktury 
apod.) budou řádně vedeny, označeny číslem a názvem projektu kraje a 
vystaveny na jméno příjemce a jeho trvalé bydliště, 

e) doručit Kraji do 30. 9. 2019 závěrečnou zprávu, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizované akce, 
. finanční vyúčtování akce, 
. kopie prvotních účetních dokladů ve výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

které budou obsahovat (dle typu akce) následující: 
• specifikaci a náklady na nový zdroj 
• specifikaci a náklady opatření na otopné soustavě 
• specifikaci a náklady na úpravy spalinových cest 
• specifikaci a náklady na úpravu kotelny 
• specifikaci a náklady na akumulační nádobu 
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® specifikaci a náklady na rozvod plynu od hlavního uzávěru plynu 
k instalovanému kotli 

* celkové náklady plnění 
rozčlenění lze uvést do faktury, dodacího listu, smlouvy o dílo či jiného 
dokumentu potvrzeného dodavatelem, 

- fotodokumentaci nového zdroje tepla a jeho napojení na otopnou soustavu a 
komínové těleso rodinného domu (dle typu akce), 

- kopii protokolu o instalaci a uvedení nového zdroje tepla do trvalého provozu, 
v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou podle 
zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných 
skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 (tepelná čerpadla), 

- kopie protokolu o revizi spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, 
kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací 
zdroj), 

- kopie dokumentů prokazujících splnění minimálního požadovaného objemu 
akumulační nádrže, v případě, že byl instalován kotel umožňující ruční přikládání, 

- kopie dokumentu prokazujícího existenci paliva obvyklé obchodní jakosti (včetně 
jeho dostatečné identifikace) a závazek, že nebude docházet k míchání 
směsného paliva ze dvou různých paliv příjemcem dotace (uživatelem kotle) 
v případě, že byl nainstalován kotel, který má jako preferenční či jiné vhodné 
palivo uvedenou jinou směs biomasy a fosilních paliv, 

- kopii dokladu o likvidaci starého zdroje tepla uvedeného v příloze č. 1 této 
smlouvy, 

- fotodokumentaci prokazující trvalé znehodnocení starého kotle uvedeného 
v příloze č. 1 této smlouvy, 

f) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy, 

g) po dobu, kdy je Kraj či jiné kontrolní orgány oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 
této smlouvy, archivovat následující podkladové materiály: 

- originály dokladů prokazující celkové náklady akce (faktury, příjmové pokladní 
doklady apod.) a jejich úhradu, 

- prostou kopii závěrečné zprávy včetně příloh, 

h) zajistit udržitelnost akce v souladu s ČI. 10 této smlouvy. 

ČI. 9 
Kontrola 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola"). 
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Ministerstvo životního prostředí 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. e) této smlouvy. 

3) Kontrolu mohou u příjemce podpory provést i další kontrolní orgány, např. Ministerstvo 
financí, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad atd. 

Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy. 

ČI. 10 
Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat nejméně do 31. 12. 2025 s veškerým majetkem podpořeným v 
rámci akce dle této smlouvy a s nemovitostí, ve které byla akce realizována s péčí řádného 
hospodáře a nezatěžovat tento majetek a nemovitost, ve které byla akce realizována 
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího 
písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí po tuto dobu majetek pořízený z poskytnuté 
dotace a nemovitost, ve které byla akce realizována pronajmout nebo převést na jinou osobu 
(tj zejména prodat či darovat) bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. 

ČI. 11 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

ČI. 12 
Závěrečná ujednání 

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 

smluv. 

2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Bc. Pavla Novotná, tel.: 564 602 536, e-mail: 
Novotna.P@kr-vysocina.cz. 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 12 
odst. 2 této smlouvy a identifikačních údajů Příjemce uvedených v čl. 1 této smlouvy. 
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Ministerstvo životního prostředí 

Změnu ČI. 12 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto 
změnu je povinen oznámit Příjemci. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v 
ČI 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je 
ovinen oznámit Kraji. Změny v realizaci akce uvedené ve ČI. 2 této smlouvy, které 

zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí 
dotace, není možné povolit. 

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona 
^ č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
^ s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 

odpisů v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, 
zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
ozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, 

které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této 

smlouvy. 

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení 

smlouvy. 

7\ Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 19. 12. 2017. 

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 3. 4. 2018 
usnesením č. 0604/11/2018/RK. 

09. 05. 2018 

VJihlavěxdne 

Bohuslav Vlček Mgr. Pavel Pacal 
Náměstek hejtmana 
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i Kctes ns íchá jsoliva s riíiním přikládáním -
}  v ý h r 3 t í : i é  b i o : '  | • 

A 3 — 
3UÍG.T3* 

i Automatický koíek na :u;iá paliva - výriradná 
i Mom«"s 0 

a 1 -épe^ě ier.iadlo' | j.... 

c 1 KoftdsnEsční kotsf na zemni plyn' 5 , • 
D I Otopná soustav:, 43000 \ 0 

Dl. j Akuwuíačňi fiácccis" 
. 

D 
200000 K2 

V uřipsiíě, že cstková csrcs prostu u opatřeni A3 - automat a B př«slhns fomku . *2 v&tr,č 
DPH, buds :a Kslkové nckkjdy akce povalována ňisií:% : Kc vfeni DPH 

V případě, ží celková csna projektu u spatřem A3 přesáhne „...,.'.y ,; Kč váerna DPH, buá> &> 
oylkové nákksdy -ifccs povyšován •:>, cšstks Ke v;st n.r.-i 

V připsdě, hi alkové c$m P< ví«muí u o parfém A3 . ruční pfasihne částku . :. .. «£ vesítn,? 0?H, 
bude ía cslkcvá nákísd/akc"'-"'"•"'-vána částks . : < Kc včsíně DPH, 

V r-rípató, K ceifíOVÍ cena prejsfetu u opatřen' C přesáhni; íůttk'j : • . Kč včaírS DPH, cud? 53 
celkové náklady aJ;ca povížovana částka :: " • • :<g včetné DPH. 

1 V/jsi 1; Stí v pí-,fa;h. .v ra.i jtó žadat*' vybraný towri-tnj nim) t.yte šň ?,:i;ss,;ň)\s v/rsbkú »iná-tajismu ;b'Ammýá, <w 
iiii?::Uíí.:.í- í"''3! <f'US!' kv; f ípilrowm rstis íijílitisví 2, hafo (57. vftvs OP2° oil 

' Cwm pťiYuňrwn:} odrala uvr.íisijní ii;.'no ní&pne sausta-,'vv idj>;«í:S<ihu,k dniU'^y 4 sk,žfev scíiwii 
•: fíšitaci, :i. sjvsiicxi ivt:>•<• <fc íf SÍ^MMI p/avulu. 

' v s*ř()?.KÍí katiú % (i í«im {iiK:.3 Í;ira!Ti ja s-vřailovinů součinná a»í! ,SÍ:;;ÍÍHÍU.;ÍIÍ mkiuby o minfffliteirr5 ei>j»nwSS í/kW 
výkonu inslníov^riřrm jwYšim uSp^siwíbo iďseWfal TUV, p»Nt:á jí iNla toH.:™ nhíiván;. Ts» iwdmfttto ptrtí 1 v 
íiř;p.í!íí v;-:1 .ujíwi-itíckí n:>:i v J... v^eííiiij!} i tuéní piikíšilhii 

3 



p rv'F. '> v: -
P Pp.. .',k: .i p-o:;-. P:% 

ÚřekiíM prč;>»í dofócss, r.íi a popis projakUs 'J 

í.í -"PPÍP, 
Typově 

0:5(1 iS čertí" 
Skuti fs Jmenovitý 

výkon kotie {kWj 
• PrclroHvatí |př«wáín§ litinové) 

Konstrukce IsoSla Odhuřívasí ípreváwiě octové) —— —— 

& 
2piyflcwací 

" i, třída z:iz_ 
TndB kotle 2 .  třída 

.'i —-v. • 
Nabyla stanovena výrobcem il 

í)fuS'! psiuzřvaftého poli vy (cc-sp. pMšv) s čekaje enerpis; 

Dřeva 
Čeťrté uhlí 

•: Odhad podílu l.v %} |cj-dnotllvvcii n;slív -i 
\ táioui ijtiefgše na pokryti tep.ílíiů 
i potřeby budovy fvCetné ostatních JíJmjS, 
í 
• naph eM«trokctí«, plynově kotle, 
; pnmctopy, kamna apoii,}, ' 

J 
Hnědé uhlí a •s 00 
Zí-nwi plvn 
nSíkfťiííE 
Jirsů ÍLiVeďts): 

I • 
Součet poritWi Jednotlivých paliv a idr-Djú energie 100 

laáatel pmhlsSuJc, ze výše uvedený' stávající kotel muže sloužit jako hlavní ídro 
prefeasalelnS v proviroi nebo byí v provozu prsti realísrocf výmérty sdr-íij a tapla 
pfijh'oiifje, že v rH>ml renfizsce akctt dojtte « Hkyidad tohoto kotle. 

' a že js 
ádatfii 

íbuaiei dáte prohlašuje, že nedojde k výmSnC stávajfdho kotk; spalujícího výhradně hiomasu za 
kotel ípalujW uhtí a biomasu. 

žadatel rovněž p."ohl,sfuje, la vý-í-a uváděný stóvafki fcr r-5 ,1 w minulosti nejdříve od i. i. 2009, 
podpořen z programs 2eleťíá ásporám, Nová telená «®(>o is spoie£nýeh programů na 
podpěru výměny kotlů. 

1 p. p _ ííPof-ÍUCe SkKí?í v'Pv^Cpip í: : -::N - <;PUP ii ••• : ; ,;d -: -J i ;PípP P rPZrij^.i -J /;P pnpijp /•> 
•;pl:iif"'3 sitisnírPp, íi • rclirav ' í- : ;/yíÁ£«'ii psP,w3s;š L-HPísí! fu P. 1 ^ :-t :í; - p- !c;pp na pevná 
tnsv'i láu j.i! a li- 2í»0j 

] V-/í,í!»i it- v jisfsiSííi, i-i pi (sííisícni 
! i P'v>"/! I.SVÍ! ti litT/t.ií t;0p!1p {iOliíPýdi píli* 1 JHivřj.:!. tmřd byt W" ';í 

p6|a,w'tv0 'fít fó^&viAU </,?*•'?• '^p/' '{Q.^í.SÍ<~ 



ymwta úiňaáovanýdí dokumentu phdlaSmfcti spóteiněse žádosti'1: 

') t,-íirmís>i itetUitóW, Wtiffi pscuUiídáli v í;!ííoí,*,i 

•'} Calt«m«nt i!NtiWr,vS slisuji <•: patvíii-ií tskvaníni vťn^iij ín<'y <*&»;&&!> Xíirojg. U íiííííjů rt.'shfí)-i!iýí!s písii ;i5, !2. >016 
-4 -  .0  i " . ' "1 :  V r r i  ̂ •:;! r:íV'.;>;! 5. JQ 'i '"wr;! i::; í jí j'r ' r, !.;•' :r .. j 
tskin koťe ífci^.s kcsta, niv-jd >; abrUi;? S jmi yefcu'wray; V f:ň);a(,:ú, . ; , tií!íJ>sp<.sn<!j>- í^y,><!«•) o 
í;Ortí*0íe wí:i;1!(S«Sie suvti » blfis onus* tfldii p?íÁi.:S';.ít jis.ýri-i tíetf jsfcrrs, j? seams,? >« ..oloJi: doM:><] mdma/M 

k ::í«Jroí:'«v U?|il;i .::vi před 31, 12. JOifi jryjjí, pístíi^o! o v - •' - ,1 SK, ,•'<*<}* !-<:;5,s sit? cr'jwsiu • 
dol -'i'i « j kvi.;::.:': íUíiho O v • ÍO*v(lv-' 4-V .:''U ::; o yfrr: ,'ž, 

Žadatel podpisem zadosti vyjadřuje souhlas s případnou budoucí kontrolou předmětu dotace a 
podmínek přidělení dotace v případě jejího přiznání a to včstně nutnosti zpřístupnění nového 
zdroje tepla a všech prostor, kd« byly reagovány investice zahrnutá do celkových uznatelných 
nákladů. (Podrobnosti budou stanoveny v příslušné siniouvl o poshytsiutí dotace). 
Oál# žadsiaí bare na vědami případnou kontrolou stávajícího stavu nemovitosti, otopně soustavy a 
zdroje tepla před uzavřením smlouvy. 



" 'lil "~ " I 

-i 
O".1."' <• '' -v- • :i-ý 

ňvíkí pí;sJo;s*;íí'í í?ds ::e: sAv: 'iiijfi:, i> vití dl?;1/ sHjji; uvs^né <, t»m í.íúmM Iíou úplni, ;.pnřvi;á a 

SSouhíasíff! se zpf,Kůrním a rvwejfiě««n osobních aěijú «- rámci admmbínKe R«je 
Ícuhís i nšzvártt „iiůtlikcná doiůís v Kóji Vysočina S"', a's!o C2.0S.2,32/0.0/0,0/U„UI}//0u0Si5S 

ítrvsré Dne 9512.;úíí 

/ / ,y,; 

ypfíVijj.lÁ i' Mlijy; 



evROPSKAvjNie , ,, 
Porvi soudržnosti _ Ministerstvo Síotního pnwtředí Opcrawii program Zvolni prostreiii 

Doplnění žádostí o poskytnutí dotace v rámci 
Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina II 

jméno žadatele Příjmení žadatele ítedné ČÍSÍC 

Bohuslav Vlce!< 261226/043 

_ Trvalé bydliště 

Červená Řečice 55, 394 46 Červená Řečice 

EvMéftMSsfe KUJIXP183AY9 

Místo realizace 
íicferitififcaee rodinného domu/bytové jednotky, kde bude reálixována výměna ketlel 

Ulice Čřslo popisné Číslo orientační 

/' ; . Íw'!9 ,; ; C : Ó '••• ' •* S 

Obec Část obce PSČ 

č^Wc^fí fec'čc-
<r"' f"'l j _ /_ 7o 

O '•'írí'{ Í6 

kmc-i - otm&kbwi 
Žadatel svým podpisem čestně prohlašuje, že všechny informace v předloženém doplnění jsou 
pravdivé a úplné. 

L 
V i \ \ • & 

'VWO .  „ < u , ó  One 
f (r ??l/t¥, C • Msď/ú" / 

\ i // 

Jméno a podpis žadatele 
(resp. oprávněné osoby) 

tel 564 6Sr> $37 fox 554 «a *123, R-inaiJ po«8@fa'-wysadna.a; Internet v.vAvAMVSodnaxi 
IČO 70830745, ID datové schránily ksab3éU 


