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KUJIP018IQ1U 
Ministerstvo životního prostředí 

Kraj Vysočina 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

PR02270.0923 

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") 

Pavel Adamec 

adresa: 

datum narození: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen "Příjemce") 

Plačkov 36, 396 01 Humpolec 

10. 3. 1966 

Česká spořitelna, a s. 

629428143/0800 
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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.05.2.32/0.0/0.0/17_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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ČI. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 127 500,00 Kč (slovy: jedno sto dvacet 
sedm tisíc pět set 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 7 500,00 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 

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. 

Cl. 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 
• specifikací 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 

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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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 tětn 
smlouvy. 

ČI. 10 
Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat nejméně do 31. 12. 2025 s , -
rámci akce dle této smlouvy a s nemovitostí ve které bvla akr I rear - PodPoreným v 
hospodáře a nezatěžovat tento majetek*i neSosf veliíf 
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního nráva ha, -^ . realizovana 
písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí po tuto dobnZlil •°'™ ? eředch°zíh° 
dotace a nemovitost, ve které byla akce realizována pronaimout nebo z ,.posk!'tnute 

(ti. zejména prodat či darovat) bez vědomi a °s°b" 

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 Mgr. Lenka Badalíková, tel.: 564 602 552, 
e-mail: Badalikova.L@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. 

L ^ V Jihlavě dne 

/ 

/ / / / / x/ / 
/ / 

; i/ t 

Pavel Adamec Mgr. Pavel Pacal 
Náměstek hejtmana 

K r a j  V y m a m  
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Příloha č. 1 

Žádost o poskytnutí doteče v rámci Prioritní osy 2, Specifický d? 2,1 
Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející ss na expozicí 

obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečisťujících látek 

i Kraj Vysočina 

Operační pro gram Životni prostřed! 

Žadatel* 

' Fívs! Adúmec •' i56C3;0/3á9v* 
víržíh::- tovismeho éomi:; 

spolutfastma tcc\r.T»šhc fiomíi, pop?, VÍMÍITÍ; bitové jadno&y vroiiirrém corns 8 j0 r-i lířMijteťariij pí«;-míw~r 
Sů^hiííu ostíW'íh tptíw&mtkti w&mtritoo poétu iw pfatmS&ém «ndKw«*» domě, 

v pfípa4« vlastnictví rodínn-ífio tiwno/fcywv* iudnotk-/ v rámci spaiei-.»rs2 mmM Mas pouie fsům t ms-ňsx 

ia. írfftJpoSíssds: písemného xwaiBd díuhroo í ««*•» a pftmmrtw souhru oswtnW* soouMíMPiift rtx&rmiis ps«y M pfzdmúmétr, rorjncr^iu cio/in<->. 

ÍVI/sto trvalého pobytu 

Kontakt 

•36 

u"!."ciec J: Plačiíov 
•386 01 

72? 4'Ji <J85 i BJaiiiwyviiver«i.3S@cna'f ci 

00?; 42H M3/OňCO 

1 



i'Abia rcaSfea -a Háínxfikixe rodinného domu/bytavc jednotky, kde tuck realizována winsno kcVei 

Pí aikov 

170 

*»• ^ i £ 

• 

[5] 



i-recime; žádo?;; a "c-ípnru 

A2 > Auscmíí,,,,, 
Jyinbmovanv uiitf/'oiomasa'-" _____ 

t *v'^ ~ j Kot?l na tuhá paftv* s ručním př&Mtíánfm ~ 
w, ,i*Ucni •' ^'^'ifídné bíonvjsa'®'' 

"3 - j Automatický !,ou>í na tuná paths - výhradně 

| bíomasa*''" _____ 

; 6 i Tepelné čerptdlo* 

st: *,a toM ps-iv-i -

Kondenzační í:otei na i 

Otoprsa soustava" 

Akumulační nádoba" 

: 337 G00 Kč 

V připadá, la celtová cena projektu u opatření As - automat s 6 přesáhne íásíím . AŤvn??nš 
DPH, butíe z« céilíové nátíladv AKCE PQVAIŮVÁNS ČÁSTÍA • KCVCSÍRS* OPH. 

V přiBsríS. 7B celková cena projatu u opatřeni ,42 gresahne částku • • ..• :• Kč vfetnš DPH, budu z: 

cef'iove oafclath' afxs považována céstíts : Kč včstnc OPH. 

V připadá, |<j celková cans projektu u opatření A3 - ruční pfeáhne částku ?i..\ ;. Kg vřetně OPH, 

bude *a celková náklady akce považována částka =, •.... Kří včetně DPH, 

V případ 5, že celtová cen:- projektu u opai-isr.t C přesétms částku • • • i<č vtatná DPH, buci* za 
celkové nákisdy akce považována částka / Kč vestné OPH. 

• -Apr,i S3 v piípi&k, íc rr.i „>i áJatel vynfMý !;eiKfé>s'<> 'tír-j tfpl® dis v/rph?.ů a třřhftůíirípf df>n r., 
.-.i: A i i Sdmj íspii ;nus/Uýt íiASiwá' pr<3 Koliková dotace - 2. k.-fe (fí?. i,yV.va Oř#? od 20 í* 

' Uíííts pmhí|ři£><<s jdrojsi vyiapii,i sujete.2S«íí«vv v SůbJ- ote-jhuJ.: ss,i,,;;; ,j„rf,Ví'/ ň ,,H,-hy , 
:> í, i;, ^v^c-cní ÍÍ'0 'rv^í^ho (VWÍX\A. 

'vC.!'c,:i-Jé íatti $ fuCrtím pfft&lfcttnía vyiscov#*©souáasw uíft.'atu.T«s(a<;(i;;0 - o!g8IB|4%),tW 
tykom; íi!5S8Íow,»dl!o kot!í; (visíné cApitórtófet íáfSÍ»»:&u TOV, poSettf M limw <!!«-'! ořró« „ Tmpoůtritt>'9 '»•»>': i v 

hstaiii'C xolíf, sterý vedíe .vjloinirtiíAč WaSávity paliva umořňvje i iví.-í r,,j -,r, , 

3 



v'i: -:.r ^ 

Úcňlov^ uííanf datace, v.i\ a pculs prcjákíu '' 

Typové 
cznačen'5' 

! DíkOft DOR 32 MAX 
Výrobní 

císio5' •2906 
jmsnaviíytspslnv ® : 

5 , , i 32>27,P'24 ! výnoft kotlá (i:W} i i 
Prohofívací (převážná litinová} 

iíonsíl*iikr:a katíš 

r 
třída fioda 

OdhonvBO" ipřsvážrnS ccalové) 

Iplyňovaci 

i. tritia 

2, třído 

h 
t 

Nebyla stanovena výrobcem 

Druh používaného naliv- (rasp, paliv) 2 zdroje energie 

Dřavc 
Canié uhlí r 
KnSdé uhlí i/ 
Zemni plyn ^ j 
Elektřino 

• 

Jiné (uveďte): n 

Odhad podsiii Jv &} jednotlivých pailv « 
zdrojň energie na pokrytí tepelné 
potřeby budovy {včetně ostatních zdrojů, 
nap?. etektrolcctle, plynovékoti a, 
přfmctopy, kamna apoti.).w 

rfO % 

60 

Si -" - * —ií!ů jednotlivých paliv z zdi ojů energie 100! 

h 3h)Qlu|e, in výša uvedený stávající kote! může sloužit jako hlavní íxiroj vytžpgnf a I? ja 
pso " z 'ne v provozu nebo byl v provozu přsd realizací výměny zdroje tepla. Zároveň žadatel 
p"<~ •» \.| , že v rámci realliace akce dojde k likvidaci tohoto kotlá, 

Žadatel dále preiilaíuje, Sa nedojde R výměna stávajícího kotle spalujícího výhradni biomasu ia 
kota! spalující uhlí a biomasu. 

Žadatel rovněž prohlašuje, Se výše uvedený stávající kota! nebyl v minulosti, nejdříve od i. 1.2003, 
podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo is společných programů na 
podporu výrnšny ketíů. 

st UvíSšrtii irtío^nacy síuuii yy-rádné V vyhodrtdcam (jfc-jí' ^rrns ;i r.s.nsji vliv na přijeti či nepřijetí íádasti, pokud r--
pnr .rntnka, i a jd- :oc>'nr\> d,V-d> 'V? o/*vr á jjghva a n^hr>120V^r»ý K-Dtidí n=J /j<.rvri d p-.iivjSi 

?núíS Použít jsko hisvni idroj yyU»p<>nj 
°j Vy píjí s - v piipséě, že y. otnatsni mimo 
'1 S«K;iel uve tísných padiSO pou'iiyth priHv 3 zdfe]6 enerjie musí být 100 %. 

4 



] 
c 

1 • 

• ;  ; ; .  ; ; S3 

iknně :<:• d-jkun-eníy, sterá přsakaiiáíá k Uás»i 

') Oú-iiifi-i úum-kié fiaulí it pautsmi retevaňtní emisní í/íey itžvíjfcfiw udrala. V KirojCi nahra:arsÝcn půtd 'íl 12 2í;ií 
i í! --XiXtů 52 jw-nevítvm »p«lnyin cífenerr niíširí) než JO kvv i2e terno dckiiMtítt!: r-sk^ílií jsnvoi itokí./dřm ofo- *tt,>kír> 
;>!•:!;} teds (ň>íof;i'řtfiří štítku koťa, návod ?i obáiu2<» í; i;!-.; ffcfcumsistyi. V prip^dš. ás žsdatsl nsdisponuo duMsdi-m o 

fi.;!:-£Í.í Uiíhtiíei.áh© ÍÍÍ<-AI 3 buče ofnlwii třídu iiro^fovaí ?my«; dek!,it-m, ja povinen júroven dotežií: DOKTEEL 
f* !> w-iítatf výmé;r/ zdřOÍK těph «!!;> přesS 21.12, 2015 {nap?, proiofci: o uvidění idax tepb do ati-mw iwfc» 
dařtd 3 Sic .idňci vfeiřw foipdeiaiiwrtMi:# e jsfcp m<;b,>d*;ai3;5Í;. 

Uův'^ r~Wsem žádosti vyjzdřuja souhlas s případnou budoucí koníroiou předmětu dotace * 
padn.,n„,, „„iděiení dotaca v případě Jojlho přiznáni a to včsíné nutnost! zpřfsíimii&ni nového 
láro " a všech prostor, kde byly reaBiovány Investice zahrnutá do calkových gznsteiirtch 
nártr»*a "-ajrabnasii budou stanovaný v příslušné srolowv# o pasb/tnuti dotace). ' 
Ct i a-< v jare na védomi případnou kontrolou stávajícího stavu nemovitosti, otopní sous-.avy a 
-t,..-,;.? »,.,i ,2řa«J uzavřením smlouvy, 



všechny úUaic vMGti&rxP v i éra HAq-m [9Í".; úpi'n>h íprávn ú 

/jsotmtesím ss -pracawáriín" fl ivsjřejnéním osobních údajů v rámci aňrnmístríKe projoktu Kraji; 
'ysotiné s názvem „Kctíikové <!otaca v Kraji Vysočina II", číslo CZ.lfi.2,32/0,0/0.0/I?_0G?/0"uSlSSi 

' Peiftř-mov* : Di-a 10,10.2017 
i 
r 

líbáno a poáiiVi iadrUei.; 
•;resp oprevoéní1 cssosy) 

o 


