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Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí 

KUJIP018HXE1 

Kraj Vysočina 

Ministerstvo životního prostředí 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

PR02270.1223 

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") 

Milan Hejsek 

adresa: 

datum narození: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen "Příjemce") 

Štoky 309, 582 53 Štoky 

2. 11. 1960 

Česká spořitelna, a.s. 

648191073/0800 
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EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí 

Ministerstvo životního prostředí 

Cl. 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.05.2.32/0.0/0.0/17JD67/0005158. 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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EVROPSKÁ UN!E 
Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí 

Ministerstvo životního prostředí 

Cl. 5 
Dotace 

Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 75 000,00 Kč (slovy: sedmdesát pět tisíc 
korun českých). 

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 100 000,00 Kč 

Výše dotace v Kč rozhodná pro procentní podíl 75 000,00 Kč 

Výše dotace v % 75 % z celkových nákladů na akcí 

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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EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životni prostředí 

Ministerstvo životního prostředí 

Cl. 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 

Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. 8. 2019. 

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

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. 

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 spaliňových 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 spaliňových cest a rozvodu plynu od hlavního 
uzávěru plynu k instalovanému kotli, 
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Fond soudržnosti Ministerstvo životního prostředí 
Operační program Životni prostředí 

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 spaliňových cest 
• specifikaci a náklady na úpravu kotelny 
• specifikaci a náklady na akumulační nádobu 
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« specifikací 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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k ' ie oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
t DO 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 

Příiemce ie povinen nakládat nejméně do 31. 12. 2025 s veškerým majetkem podpořeným v 
' ' kce dle této smlouvy a s nemovitostí, ve které byla akce realizována s péčí řádného 

rámci nezatěžovat tento majetek a nemovitost, ve které byla akce realizována 
"°d ' věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího 
ofsemného 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 
(ť ze ména 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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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 
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. 

/ 'A *) ňí *>nm 

V V Jihlavě dne 

Milan Hejsek Mgr. Pavel Pacal 
Náměstek hejtmana 

Kraj Vysocma 
Žižkova 57, 58? ^ - Jihlava 
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Příloha č. 1 

i iívfRCPSfíÁ UNÍE 
'f\yni 5-^AřŽWili - • • 

Oft-;f?TC":í jr-ícy^yr?' £wc;ni li'O'V'i.:* ^ííí(?*<'rUv>iivíií!5mo utřídí 

Kra; vysocí lín 

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2,1 
Sní?if emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici 

obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek 

Kraj Vysočina 

Operační program životní prostředí 

Žadatel" 

M'lan l-tejaak 601102/0488 

viasimK tmttiméhc ttemu, 

*>«*»•»*»>•* 'Orného ttomu, po* bytové v rodin něm ticmé, s ?B B<e!toď4ad,, „,<mirahn 

M/Mam ctliirfeh spoluvlastníků vHiiw.-éhc pouta na p/etímiítnéni rodinném doraé " 
vrř-fadí vWirtwf rcdmttóhu torm/bylev,* jeňnmky „ ,4wc, spoWníuo jn.ění manželů iéái pouíe jecr, , rwníelft 
í% P*"**1* «*•»» <*<*» "•*««»» orného soudím. oswtních spoluvlastníků vé«mov^ 
poť'! o < mrtinnsmdome. 

Místo trvalého pobytu 

l 3np 

I Žlmy 
562 53 

Kontakt 

723 338 501 ; 'fMfř^íiiuiiwM 

' >191073/0800 * í 



i-rVříí)PKKÁ. i-ií)h 
Fond 
Op-vr:-;í.r/r proceň ŽívcjIS r.!<>:v.tk.Jt ó'ii :Hií;nv ^ívo;í ihv p-uMttfii 

Kontaktní adresa 

Mfeto resližsce (identifikace rodinného domu/bytové jednotky, hek bude realfáována výměna kotle) 

13HU j 
-ji'ii -ť"-V: í j f ; : i =  V " * " -  V í " " : - " r ' • • '  • '  ISlBIlllIllll 

Stoky 
! 

582 53 

m 

424 

Ano 

Stofcy 

Me li 

" "1  

Terrain rsaiiiace 

2 



: B/R0P8KÁ UN« 
fc-ro síiwfciiosti 
QpmĚni jif ňstó-n ?mmv pto&taai 

Předmět žádosti o podporu 

HotHmaw mm/On amfak 

A2 Automaticky kotel na tuhá paliva ~ 
kombinovaný uhií/bfarrigsa' ? I20 0UD 0 

A3 -
uutt 

! u I TO tulíc paliva lím přikládáním -
I > yíiratiné uiomasa'* • 1 

A3 -
automat 

Automatický kotci n<3 tuhl paliva - výíiradn* 
biomasa'5 l i " '  

B Tepelně čerpadlo* 

• 
C Kondenzační kotel na zemni plyn' •" 
0 Otopná soustava"' 36 000 i 

D3 Akumulační nádoba* 
-

• ~ 
1SS ŮCO 

Kř 

V případě, že celková cena projektu u opatřeni A3 • automat a 8 přesáhne částku -
DPH, bude n celkové náklady akce považována částka . ,<« Rf vřetné DpH ' 

Kč včetně 

V případě, ie celkové cena projektu u optw a; přesáhne částku « •, u ve«„é 0PH bude 'a 
celkové náklady akce považována částka <í včetně DPH 

bude za celkové náklady akce považována eastka ; Kč včetně DPH. 

V případě, ie celková cena projektu u opatření C přesáhne Umu i -

•DPH, 
V případě, Ie celkové cena projektu u opatření A3 • ruční přesáhne částku ? => :>.» Kč včetně I 

ř' Kč včetně OPH, bude ta celkové náklady akcc považována částka Kč včetnš DPH. 

V^.^voíípa.lř * «*<* vhanfkuMMtmi tepte ateStínémuWi-H^. < 
Hí« ;l": iFf ^.Zfk^ttpte musíte ••ol'i'y' > ttotTO,iV':h « onu.io {„7, Vsw 0řjp t!í M17}> 

C«i2 jWijiuic.éhc jdroie vytár-ČAi nit:.;: otopní v lnM . " ' "b~ ••""•"•MWamW**,. 

VpřipariéKOtlňstuitiifitpitMádártímje vvi^c^no součaW .iřstí %<., , 

vykřiiu «!!•!;• iovíidí.ho kctií SvééWé p«»adttéf-,o zásobník rov, aocyd j* u'mtl 55 

« • # * • k a t í 9 ' .somatické plavky wgvaHmift&tMi*aWimT*' ******pte,',v 

3 



EVr-O^SKA :JNi£ 
H;nU 
Of&Mttf &ůpw> ŽíVoTé 

účetcvé určeni dotace, cil a popis projektu s; 

Typové 

označ00''4 
,'mctm Hertculfts U26 

Výrobní 

číslo*5 3«5f<5?OíM 
\ Jmenovitý tepelný 

| výkon kotle (kW) 
í 20 

Konstrukce kotle 

Třídu kotle 

Prohořívací {převážně litinové) • 
Odhofívsti {převážné ocelové) 

Zplyňovat! 

a 1. třída I a 
2 třícto 

Nabyla stanovena výrobcem 

pruh pouiiVanlho paliva (resp. paliv) a zdroje energie 

Dřevo 
Černé uhlí 

Hrtždé uhií ^ 

Zemní plyn 

Elektřina 
lííéTuvéčftej: 

w 

• 

• 
odhad podílu (v %} jednotlivých pdliv a 

zdrojů energie na pokryti tepelné 
potřeby budovy (včetně ostatních zdrojů, 
např. elektrokotle, plynově kotle, 

přímoíopy, temna apod.J.sS 

SO 

40 

% 

% 

% 

Součet podílů jednotlivých paliv a zdrojů energie 100 % 

Žadatel prohlašuje, že výše uvedený stávaíící kot*! ,i~ -v • , . 
prokazatelně v provozu nebo byl v provozu před realizací vW h W' 2<i'0Í vVtápéni a m je 
prohlašuje, Ie v rémtí realizace akce dojde k Hkvidad tohoto tote * ***'*' UrweA žacíst«i 

Žadatel déle prohlašuje, íg nedojde * výměn* itHvaiMh* i, « 
kotel spalující uhlí a biomasu. ' ! tíe sPaN>"cího výhradně bíonwsu za 

Žadatel rovněž prohlaluje, že výfc uvedený stávající k<,r»i i -
podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsdoS? V t "eidříVe 0Q' x-1- 2009, 
podporu výměny kotlů. " pora"' ncbo 2c společných programů na 

5;0w*i~r>é tořofBW* stoulívífowin* k výhodnémefeiai 
spínána »dmmfas, ísr«íiwí Mm lytípin pt&éint koikm m o»vri dX- » ?!/' **" ° ,lWwn' pnk"d i« můž6 Jtouíiúató htewiu-droi i^pérá • "8 -wlfMOvaoýkotel<w jwvn* pitva 

••} VV!>I'I; ».* v PiluJLíi, i*-' ;6 UilWteiH íliúnio 
1 Sňuř"s ^ecipnyrh prrfftú pmtfityrh f»í«» a tOmjů e.wgíe být Ififi %. 

4 



£y^C-PBKA 
fstegmivi k u t - v  ro&recK V.tohíH^v-' pí^«r&íi 

Sn«iam pofwiovianých dokumentů předložených společní' se žádostí'': 

171 

h 

! -

d«í:imwn<Y, S«f« řsí«!M 

,Š u je tmemwttřw wtpelwm <" 
tfidii focwte ifoicf.r.rvif? Bitku r 
kontfc!* te«tw!í«-tw swvM * lHKki oml 

že fc MBÍÍJSÍ" výměny iMtíiis: tet"» do-
ríúki.w o likvilífi íur«ta> tofíe ťíe'ní 

usts 

Sftl 'íitiisrti t(Idy MwrsfíctHQ iiWsjs. !J ítlíojů tiehiřtjt nýf.h přV ' 
i íiiii «ffř.lo tw it i: "*iitc dnšinrisn! twhiístii; jtaým íioktetfc 
títois H |w»e fíoktn o •/< " pfipad*. 'nt ř«totel «>e<tepon 

> .ssťšiWMt iisiýni ioli i ,1! pnvniim íátoveii doložit ťio i 

• 
• 

í O 
Oil 

?<n<> {iiípK Í re* 
in«nteť« o j^hc- m o 

i:> :>ow 
tkSíijjídn? 

Aií&i, 
vedeni novtHc- 2d?oi€ tepla ss wuvmv r«fco 

u O-

Žadatel podpisem žádosti vyjadřuje souhlas $ případnou budoucí kontrolou předmětu dotace a 
podmínek přiděleni dotace v případě jejího přiznáni a to účetně nutností zpřístupněn! nového 
zdroje tepía a všech prostor, kde byly reallřovány Investice zahrnuté do celkových mnatshých 
náfeíadú. {Podrobnosti budou stanoveny v příslušné smlouvě o poskytnutí dotace). 
Dáte žadatel bere m vědomí připadnou kontrolou stávajícího stavu nemovitostí, otopná soustavy « 
zdroje tepla před tuavřenínn smlouvy, 



&S rUÍ!'' * ' . M tiVuťiiřiO ;!?{.':?kdí 
O/. • <H ; iL-j' . r ak.«-:r'vi;^ 

Svým podpisem íadate! stvrzuje, Ie všechny údaje uvedené v této zadosti (sou úplné, správné a 
pravdivé. 

ÍVlsoobíasím se zpracováním a iveřejněním osobních údajů v rámci administrace projektu Kraje 
yýícížirta s názvem „Kotlíkové dotace v Kraj) Vvsoíinp II", cisto CZ,05.2.32/G.Q/0.0/i7_QS7/0005153 

Dna tyícwiy 

imáw a poúpU řítdsieťf 

íresp oprávněné osoby) 



EVROPSKÁ UNIE 
Hund sDudržficreťf • _ Minlsterstve životního postřsdí 
Oaútscni program Životní prostrétíí 

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

Jméno žadatele Příjmení žadatele Rodné číslo 

Milan Hejsek 601102/0488 

Trvalé bydližtě 

Štoky 309, 582 53 Štoky 

Evidenční číslo KUJIXP1706ZS 

Místo realizace 
(irtontifikare rodinného domu/bytové jednotky, kde bude realizována výměna kotle) 

Ulice Číslo popisné Číslo orientační 

309 

Obec Část obce PSČ 

Štoky 58253 

Počet bytových jednotek 1 
Číslo listu vlastnictví 
nemovitosti 

480 

Číslo parcely zastavěné 
nemovitosti 

424 Katastrální území Štoky 

Plocha vytápěných obytných místností (v m ) ... rrf 

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

pravdivé a úplné. 

'< Ť-&J. 

/ Jméno a podpis žadatele 
íresp. oprávněné osoby) 

!«l. 564 GO? s>7, fax í>64 601423, s-trail pcstsfl&kr-vysoclna.c?, Internet mrnkr- vyseclns.cz 

IČO 70S90749, ID datové schránky ksafc3eu. 


