
EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životni prostředí 

KUJIP018HWKE 
Ministerstvo životního prostředí 

Kraj Vysocma 

SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE 
uzavřená na základě § 10 a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

PR02270.1445 

Cl. 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") 

a 

Libor Prudík 

adresa: Horní Heřmanice 44, 675 05 Rudíkov 

datum narození: 22. 11. 1968 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 1921793003/0800 

(dále jen "Příjemce") 
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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. 

Cl. 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. 

Cl. 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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ČI. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 100 000,00 Kč (slovy: jedno sto 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 125 000,00 Kč 

Výše dotace v Kč rozhodná pro procentní podíl 100 000,00 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. 

3 



EVROPSKÁ UNIE 

Fond soudržnosti Ministerstvo životního prostředí Operacns program Životni prostredi H 

ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově hanknwnírv, „ju ^ 
to nejpozději do 60 pracovních dnů ode dne řádnéhrdoručeníz^—016"1^ Příjemcem' a 

písm. e) této smlouvy. n6h° d°rucem »verecné zprávy dle ČI. 8 

Cl. 7 
Podmínky použití dotace 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci 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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o 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 

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. 

Cl. 10 
Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat nejméně do 31 1? c wosi, - . . 
rámci akce dle této smlouvy a s nemovitostí, ve které byla akcemi?6"1 Pařeným v 
hospodáře a nezatěžovat tento majetek a nemolst veMeXSCWh° 
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavníhn u - , realizovana 
písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí po tuto dobu Vel°mí a Předchozího 
dotace a nemovitost, ve které byla akce realizována pronajmout nebo nfoST 2 posk>'lnuté 

(tj. zejména prodat či darovat) bez védomi a předchoziho písemného ^ 

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 Cl. 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 
povinen 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. 

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

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

6) 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 20. 10. 2017. 

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 27. 2. 2018 
usnesením č. 0342/07/2018/RK. 

V Jttrláve~dne ...^ 

11 01 2018 

Libor Prudík Mgr. Pavel Pacal 
Náměstek hejtmana 

Kraj V} j3 5  

Žlžk wa 17, z:.'' 'ihiava i 
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» přadpQfcfatía písemného smhhm mihého rmanlaid a písemného souhlasu os> t' r 
liptfťju n.a ptednétnéi* ródimémdmi. ' ** "m*> oňmkh ^Mrnniků xěůitmého 

Místetr valcho pobytu 

| •"> #S.- i; '»% ftíiH 

//p"i r j w-

Tf ••tfiiiiíí '".j íjíjfe • 

t~ •fft:&h^rOrůC J —-1 Ar or 

Kjontafct 

ÍJSíMí^tiH'' 

- - i"wíi¥ 

•íA ty?'''11 * 'I / 
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EVROPSKÁ UNIE 
fond eoixíffíftosB 
Opamčiií pmipiíř! ŽivoW prostředí Ministers! w ?i.Y0tnil» fKOílfťiii 

Kontaktní adresa 

ťt<l' i,'.| i-''•<»[ (..J'sui 

>';i f4kíl>i(<(<)'S*ii"'í- * 

f/ u£r? -V /^ST^'V'tTU'Cf 
7^ss??K:, g 
! ;třř| 

>01" •We rWf &C 

) i.v J 

_ — * ..Ji ' ! I.. ~rrv**ri\-
S^-i.1 'M® «<« W--J ©j ; 

«M)> ,'ivM<ť{-.i'1»r 

Íírít. 

G -řá" Co 

-nií-ltii* ;.y, 1- <"'«J 

Ano. • 
) tj 
" "tV 

Ne^< 

Termín realizace 

1 !^.,3j!.t.|,^'.>»tU»ršlsV. *<áN'0Jt> ,.1aJÍ)íiU^|(í.*jt 5,.ajapídaiiefí 'ř'lír5'|j!''íf'"íl,í 

i;ii u.- km<( , 
1 

1 .!<i(tlty»i Í4 ^finrsJlV "f'il'li* ,=> ;•">!•'.»,frilfríy 1 ifjřl-fi~ 1) i«vl|.fi'sl<(4. 

•flS!Mw>Hf'*,rt*"jl"J' V-,ai tí 1 
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EVR0F3KÁ.UNIE • 
Fend Wíjiii&Hisii 
Operační i.ww" Žwati itv&wk 

ViinlMvS'.i* řivfiíiiíití! pa«/ř!Íi 

Pfedimět latest) o ptsdfswti 

*, 1 { i(- (!)-. í (V .ji fit-.l'c 

A 3 -
riičrtf 

•A3—• 
automst 

C 

0 

Automatický kotel na tuhá palwa -< 
i^jjyliteowBJ# uhlf/bioma5,a?'3'. . 

Kotel na tuhá pálívat s ručním přikládáním 
výhradrvš blotn^sa8,9 

Automatický kotel na -tuhá paliva - výhradně 
hiornasa^3 

Tepelné čerpadlo2 

KíMdKnzsĎrtf kŘtěl risiernrtiplyfl* 

Dl 

Otopná soustava 

.Akumulační nádoba 

i)* i i j i i) i( • i '» '< :í il., 

v případě, že cellová tem projektu u opatření A3 - automat a B přesáhne částku VA) WC Ke včetně 
D.PB, bude za celkové nákiadyakce povaSuvátia částka ISO t!OÍH<č.vžetně DPH. 

V případě, že dílková cena pro/ektu a opatřeni A2 .přesáhne částku tOOCOt! Kžvčetňé DPH, budeza 
celkové náklady akce považována částka l'fJO CďO Kčvčétriě DPH.. 

\i případe, že celková cefla projektu «.opatření A3 zruční přesáhne Částku 12S 000 líc včetně ĎPH, 
bude za celkově náklady akce povalována částka 4?.s OW) Kč.V.cétně DPH, 

V přfpadš, že celková cefta projektu u opatřeni'€ přesáhne částku 12'y 666,8? Kč včetně DPH, bude 
celkové náklady akce povalována částka 'X2&565..-57 Kč včetně DPH, 

m 

i v ^{ se v připit, to Má jíí. íáfe«rt vvfe»«í iionkfátpí-tdf^iěph «* Seznamu výwbkft a'techftoto# itostupaých na 
MímiMlfíBS.Mml típla musl být registrován pro. Kotlftpvé doiac> - 2. to!o..(67. výžva OPfP 6tí 7.017). 

* Cena pfisiušněho tdrojs yytópSuí.Mft- o«i>né 'íeUstavy otóahi# vfeSwé stewábnf práce, do dávky, a tíulby spofwá 
t realizaci, t), uvedarsl itírojs do trvalého průvozu. 

1 Vpřípatlě kotlů s ruíriíro přikládáním je vy&dovlno wafesoé uHtí atatoutócfti „Sdaby-o mMntfUm objemu 55 \fiM 
výkonu taktovaného fe»«a (v&»«Ž pHfte<WÍ» xá»W«< *W, ffifcutt je Omw kotfw. oWiván). Tato podmínka platí i r 
připadl fnslalaca kotle, který yedte wtomatóé podMy p*« umtítoj* i ruční priWárféni 

3 



CVROPSKÁim 
ftj.'Kl ZC-MilttÚ 
Oamw. rtcym 2m* řtwťirf Miwiiín.v) /iíffimfco iM-Mfí# 

fj&im/e určení dotace, cli a popis píojdstu 55 

r r : ~ ~ ~  J i  3777 

Typové^ 
označeni'* 

KonstWkce kotle 

Třída kotle 

Výroí; 
j číslo51 

PfoSiiStprevaliiii^r 

Jmenovitý tepelný 
výkon 1<Mle (kW) 

Odhoflvacf (převážné ocetóvéj 

Zplyfiovací 

3U třída 

2>tř'Ma 

Nfehyis stanovena výrobcem. 

Druh používaného paliva {resp..paliv} a zdroje energie 

| Dřevo 
|  Černé ulili 

Hilífté Ulil! 

j Zemníplyn ^ 

i EíelrtSna 

"jfjíéiwwrfteii 

Součet pod HA jednotlivých paliv a zdrojů energie 

ti 

Odhad podílu (v Sž) j&dntíílfvýčh paliv 8 
zdrojů energie na pokrytítepelné 
potřeby budovy (včetnč ostatních zdrejti, 

| nnpř. elektrokaítev plynové kotle, 
přírnotopy, l?amna apod.),5! 

fjidrťroí ;;rfih!nšiije, m výlfe uvedený stávající kole) mfile Stoulit jako hlavní zdroj- vytápění a že je 
jickozotcl'ij v provozu snebe by! v provozu před realizací výmiiríy zdroje tépfe. Zároveň žadatel 
,jí oiilr.Juj<:, v rámci realizace akce dojde k likvidaci tohoto tods, 

žřilňiHi d-íi • prohlašuje, že nedojdé k výměně stávajícího kotle spalujícího výhradně blomasu 2a 
lififň sp-"niiji "í uhlí a bfomasu. 

Žadatel rovněž prohlašuje, že výše uvedenfsíávajíef kotel nefjyl v minulosti, nejdříve od ;l, i, 2005, 
podpořen z programů Zelená úsporám, «ová zelená úsporám nebo ia společných programu ns 
;;oriporn výrěrt y kotlů, 

Uvedené inforinace sioužl tfJUradrti k vyhodnocení efektů programu á nemají vliv na přijetí a nepřijeti ládíistí, pokud Je 

•pWtei r~''ii'n a,- že |e rodinný- dům vytápěn převážně kotlem na pevná paliva a nahrazovaný tetel (ta pevná paliva 
•núírji li i hlasíhí zdroj Vytápění, 

s) Vyplní se v je označenf jnáim® 

*> Součet uvedených podilů fSouBtýe!) paiiv a tdrojů energie musí být 100 %, 

4 



MiliiMWs áiíllfc pfíijšřijilí 
i! :ZwrtriíomsiíFwO 

S&ywJi j3Qi'gdpv»B^bi(á.#ti.|3i!8n,tfl'^fed!lglS.t^tí» ̂ fjotečně sdáctos#; 

!v|»)l- '*t»fíll l»!«l <> ú-fíl' MrS'H'f'fi- fill"*.'* Ol'0 1 I-, )ví(- utj.t!,, 1 ; 
, i; ^.rt.h(Ownt<»"í<»/-il tu m\-Un '•» tiUV »w ?«>! '*! i>i ! t™J j 

1 'wife-?*' ' . —' 

mi t, | ř.}4á{Vjí* <•* i-HW/- l-V.i' •«» |;l |W 11' k blířj «i(>{9 'ÍUK»1« 
; '1 . r, W'> iíímí^kíhk !«&<-, <«I<K "  ? / !  

i oi^,Hi«.W1ň|ií4ií.«í5")fíST}.H»- 4«*íí»'%N«!(í<' ť> h<«r™fr< Mifn°i-tíÍ0 

" -iH i&jíwmMí'-'t.?ntfrmW7* Sum 
O ; 

i í.-j^thHÍMíjíitó I'rt'.iw W.)h» f! M">« i-r<iu»<<v.: «t 
ÍM 'SJjiísNR> 4Hí«il- \í i.u<ft|»un I1 

; r' -«b í»kiM! .v> .)ii!^;.ř'o;K».>i(iíi:i«H V'<«> <Mif« <a;v, 

ÍXKI'Mb" ! ? i 4 " M W  
bv«">vHl^|.)4iív/iřIi)5).;jicií?íftnj7j50|i^5nfíaicVíjt^r«l^'Hyh'.']).«W<řl..ft5)!rV(fř,.:.|i)W.'<ioíV' 

jjfei.ilH., i>í4 i«Mííi»yii<sr 'huhi* lí< 

(ťijííhn •{8V("ÍwíWWí,<n<.Ay.|ii«iíWr!|«t s«Jt H ! 

O
 

!
 O

 j 

•at-yhbil s" Hity VWťil;- •íw^hujUA^i ||ť • 
1 o|!j4J,t!!j,iRrjit,t.ic.j><j'4(ní?r»f»íííí«^íň rs>.ttttft.?rjjv"*l* J'"!*ř j [ 

'HaJfcfWěte dotoftiotity, jiředMJdJts k žádosti 

áWtam^tRmírně.Moůí(k|K>tvftértr^P^«^ítžva^tó^&u^aÍ#^te*3^d-3^&;2<>3;6' 
8 WMŮM lh>enovít#i tepoWm-eříteeřti #»*«í JO m doteitónt iwhM«itjínŽro<dokte<len*ltfoXaa.jWra 
třídu, 'kotli (Mtógrafíe átftku .kstla, návarf Rt>teltti6 V ffln&i & íadátěl oadispcituje feUarf&n '# 
ItWjtfóJe-tefihnícfcého «aéu a.butte-6(iiiM;ttídu.proíaJav3t jMS» deW3Íemvfe'pí)«ine»íšmy»é.<f«hait pftfkingcí 
ŽBktnézzv vtmmzém-ts&Ř ̂ íSopíeíW i&3UěJflapř-prMoto|-o uvedenin«yáho'zciroja Septe do ňrovo«! nfihp-
•dokísri o fiMdaii .siartte kotle včetná řotodĎkuijientaes «jste znehoditoawfi ? 

u* i »*• **«* «v)»Alje »|S~"SSÍ SttJS&tK! 
pottminek pmíení dotace y iďípade l^lno pmnan, a .to vcetne .mftnostt zprnWMW W**Aw 
Utaj* t p'1 a Všech pmw, Mí -My Kálítovaiiy mptp zahrnuté tta eelkotfych bxatteltiyťh 
AČfcládfi, .(PodVofóhbstí hatfou st«aP«Y -v pníI.úširé:SrrtJoWe .0t5dsl<ytsi£rti ůaX<?m), 
•0ái.e. žadátél bern *» větíftf pfíí?«tiMt) teírtwtóít Stávajfcftio stawa nemovitostl, otopné sotístavy a 
zdrojs tepla před uzáVféřttřtt $frtlo.Utóý> 



• „ j EVROPSKÁ UNffi 
í . i Fnml ůouúrirwAi i " . 

í Operačníp®QíaijiŽivowproslíodi" míiustcrstvořwoditlio(siosSteá 

sÝtfm podpisem žadatel s.tvraije, že všechny iMgfe uvedené v této žádosti jsou úplné, správné a 
pravdivé, 

VySOCÍna s názvem ^iwvimwB uwuavc V (Mcyi vyov^uci 
(zaálďtnéte - nezbytné pro další administraci zadosti!}, 

v trtmusM «&nw*e&r Dne l(j< y 

y - -i ' • 
Jméno 3:podpls fc&gtele 
{pesf*. oprávněné'osoby) 

aCH.f.r.o. 

lWSScS^;-
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EVROPSKÁ UNIE 
Fond souaržnosíf 
Operační pro arem Zivomí prostřed. 

Ministerstvo životního prostředí 

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

Jméno žadatele Příjmení žadatele Rodné číslo 

Libor Prudík 681122/0980 

Trvalé bydliště 

Horní Heřmanice 44, 675 05 Rudíkov 

Evidenční číslo KUJIXP1702JD 

Popis stávajícího kotle 

Typové označení fiU 
kotle*'1 é t'l. 

! Výrobní číslo*) ^,0^^ 
Jmenovitý ^ 

tepelný výkon 

Konstrukce kotle 

Prohořívací {převážně litinové) SI 
Konstrukce kotle Odhořivací {převážně ocelové) • Konstrukce kotle 

Zplyňovací • 
Třída kotle 

1. třída n 
Třída kotle 2. třída is Třída kotle 

Nebyla stanovena výrobcem • 
*' Vyplní se v připadá, žo je aaiaíem aiáoio 

Žadatel prohlašuje, že výše uvedený stávající kotel muže sloužit Jako hlavní zdroj vytápění a že je 
prokazatelně v provozu nebo byl v provozu před realizaci výměny zdroje tepla. Zároveň žadatel 
prohlašuje, íe v rámci realizace akce dojde k likvidaci tohoto kotle. 

Žadatel dále prohlašuje, že nedojde k výměně stávajícího kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel 

spalující uhlí a biomasu-. 

Žadatel rovněž prohlašuje, že výše uvedený stávající kotel nebyl v minulosti, nejdříve od 1.1. 2009, 
podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na 

podporu výměny kotlů. 

Žadatel svým podpisem čestné prohlašuje, že všechny informace v předloženém doplnění jsou 

pravdivé a úplné. 

v KWtiíetf Dne 
4C- 'U £*?/$ 

Jméno a podpis žadatele 
(resp, oprávněné osoby) 

tel. S64 602 S37, fax S64 SOZ 423/e-«wíl posisiakr-vysesina.a, Internet www.kr-vysocina.cz 
IČO 70890749,10 datové schránky k»b3(?u 


