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EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Kraj Vysočina

Ministerstvo životního prostředí

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

PR02270.3044

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 ”)

a

Jan Mrkos

adresa: V Zahrádkách 22, 591 01 Žďár nad Sázavou

datum narození: 24. 6. 1928

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

212432489/0600číslo účtu:

(dále jen “Příjemce”)
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ČI. 2
Účel smlouvy

** * ** EVROPSKÁ UNIE —------

* * Fond soudržnosti _ Ministerstvo životního prostředí
* * ** Operační program Životní prostředí

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 ll“, 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.

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 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,
l) 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.

EVROPSKÁ UNIE : —
Fond soudržnosti _ Ministerstvo životního prostředí
Operační program Životní prostředí

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").

* * *
■k ** * 
k *

* * *
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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 této 
smlouvy.

Cl. 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 porušeni rozpočtové kázně ve smvslu zákon,. *

~ *

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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4)

5)

6)

7)

8)

9)

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.

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 
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.

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.

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.

Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 21. 2. 2018.

O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 14. 5. 2018 
usnesením č. 0879/15/2018/RK.

4)

5)

6)

7)

8)

9]

V

Jan Mrkos Mgr. Pavel Pacal 
Náměstek hejtmana
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Op-arsdní.prQůtarn Živolníofosírodi'

M1j)i§«ifiii:SýoihlÍjB;p'r4ílřé3íi

MíštffrédlZ?£éjideňt!fitCQ<jg;W$hhehůddmu/bfis\je:jkďnaťky;,kdě hode reaVzována yprnémÚQtfe)

Tértttřrt.reáííase-é



í-.V:<0>'*KÁ UNir 
F.cnd saádržr-ózl)
ApěféchiprňgřartffřssWíKM&íi^ai..

PredmětíSdosti o podporu

SknistsisUť iiVDift'h;) prWiMÍ

V4/.4=;W'.mu (hbí
A2 i 'jíluíomadátpétěl ijá-tuliá pálivá- 

ksiríbínavsirtš ú rtjí/’faíémaéa?‘5‘
' ^...... !

: i T"Ď
*T~m^ \

rdění

', A3^-
láutórrtat

6

T ' ^ ;

ÍCcjteína'tuhaikpdliy^.isiCyS^iRrt: ppiklpidirtííri -, 
.výtítadrtětóciftiasě2'4 I n i
Automaticky,kotel ríMiíKS palWa; “rt/ýhMďrtě 

: bíqtti.asa,2’3 L n j

■ Tepelné,ěérpadib3 210 one B
Konden.idSnltótéi na zem ní plyn2 - O

1 0 . Stopná scSustavá3 ,2000® -• . .IZ]
Dl . Akii.rimlačrtl nádoba? Hj O

^SSgilf
SŠMfp
mmim® ..........«

V případě, že Cěikůvs gerta prolete M Mi/%-^UípélátlIÍB íjfesátinf^MsIk 5^50,^00 Kťvčetná 
DPH, «stka .ísd-ÍJÓ® kcvčetně npH.

V:pnrtee, i-tí eélteři cefta jli^éktuíú ůf%PěhFÍi2íp«ésl|1:ř^^stkú tóó OÓÓ Ktvřgtň^pPHjlňiJáě za 

celkové nStósdyakce pQvglbvana;čásíS<s4p0yÓĎpj<ář\?líněitlRH(

-tó.fí|fpaď|;ila epitesfá cena &tdjés%j u opaífenřja-^tó^esShne.-édstku 125 000 KžvfetnŽ.ĎřH, 
Bude áa celkové riáklady.akee povazována částka 1251,000 kčvčeíňě ĎBH.

V- prípadž, H ceMi/á cépa projektii u ópatřěnrC presádne:částku. 126 666,67 fe včetně.ppifrt budéžé 

„celkové; tiáklady:ál<ce považovaná žá.štka, 126 666,67 Kcyeetne DPH.

5ř'^ínr^-«^4:>^^ie^.Í!Í--?»lto^'V|ňTOÍÍ'IWI!k7Žto6^/oJ'iep.l?#e'5*WSOT«.'>v*Wí)liíiŠ-tVÍÍlíhóló’gl|-dó5tilt\)yiift:hf 
• héf.fyfevt:5étf:aóŽďrói^ptemuď3iift;fewaa'rtÍFi-c^fcoi.tS:ov#áoťato -ii !©te{é£ yfey róřŽpíocJ-ŽO 17);.

^ĚertárJíř/íMBlKtííSřsišvítipIrtřhWbo^tQpbéšouaaW^soBi^bWtalivelker^stsvébíVfrpf&e^dQaávkyasluíby.ípOjéně'
s rSáliiiÉflíl/UyWfrrtřírtíSitíÍP^wiiéPg tí®vóz^ ’ (Vi .

tožáfffl ®Md#Wíl<ic;®í,|lí§!Í^'S}:^i'^|;^/ aKi^u6i^v)tíd<^^jP5ílSiW<^|ď(iíj)-55t/kW 
i^kpĎUlnslatevanšKQ/koyakyretně;přfpa4něhQiáiobmič/XUÍ?y.p£>kuíj^ft&.kotíl!m-pkf!>'šrtÍ4át6#drtii'nkS:p:tati;.y
fČípaďfflnstalacě Ěotfe.ktSíy vaďie iuiQmStictópeiíáVkýpťh/acrftšŽňujé frucrit pílkfadiřtí;

3:



. -EVSOČSIÍA WŇtS 
, Fjýíct šóůgtžmgíl 
[ .'Ope^iKfcpbjgramiivptr,; prostjáítf: MíťifsttršívQVíívptařhG řirasjříčíe

(3č^fo.vé-orcgrt( áota#.e; Ů(eí popiš projeto1*'

um
Typové

označenu
^ RAK@NjD©R 24 r/1004

Jmenovitý tepelný 
výkon kotfe-’(kw)

?t4
^rdfíiSiTV^KŽ^ěVšžjill-Jititidiičéj

...................:c.........
Kůíištrůkčé-kótlé bdhoříváčí^prěvažněóčělóvě}; ■ i*I

Zplyňovací
............................

Třída kótjě

-i. třídď □
z. ťř/ď#:

..................... H .
Né.býl.h stánbyenavýrobčerii n

používaného paliVa:ířešp.,..:p.3ÍÍv) a zdroje energie-

IJdKád pďdjlú (ý^jjědnbtiiýýeh.páiív a; 
zdrojů energie na pokrytítepělhs 
potřeby budovy (vcethěostatníchřzdrojB, 
napři éietďrpkbtíejpiynovélkoťl^

. pnřnotqpy, karnna. apoplili ^

jRřévS J £ 60 É

Éérně úKií ...i..
.Hnědě uhlí m
Žemníplyn / f 40. %.

Elektřina . ZYZ % ..... 1
Jiné (uveďte): □ %

'.Součet pótíílá.jedhOtliyýčíí pp%9.4droju energie. m-Vó
Žádaťei. prohlašuje; ze výše- Uvedený.stávající kDÍei rnézecslmjžihjako hlavní zdroj výtápění;a-že. jo 
■prokazatelně; v.provozu nepí) byi v provozu- před :reálizad. ^m:ěny zdroje-tepla*'Zároveň -Žadatel' 
prohlašuje, že v.TjSinci realizace akce; dojde klikvldacítohoto kotle.

..Žadatel daje prohlašujep-ze nedojde k výměně sťavajícího. kdtlěvspatujícfho výhradně biOrhásu zá. 
kotei spalující uhlí a hiomasu.

Žadatel royněž.-prqhlášujě, žěivyše uvedený.sťávající kotel nebyl v minulosti,méjdříyeod Ui. 2009, 
podpořen, z programů Žeiěná úsporám, Nová; zelena úsporám nebo ze společných prograrfití pa 
podporu výřněny-Rotiů.

“)Uvcdená^infarriarasIbaSvýhřáCněkVyhaďnoceriíiaTeirtůprpgrsmUia-nemaiíVlivnaipnjctťíí.-n^přijetiižáčiostkfiQkup.jl 
splněna'ppamipk.g-žpléTOCinňý/dorň-výtípSn fiřěváíhekotfem nepevná gálWea.nShrgzayaný kotel-nepevná paliva 
má}*slOijS^$-fj!á^p^Í^P^SpÍňk ■

'5j Výplni se Vipř/psíŠ leJeofnaíepíznáftio

ei'Só'ucět-'uveyéníchipfiií(í£i;pi3iižiiýElvpaliv a zdrojů ensrgiě.rnysf.být-ipo jii



' EVROPSKÁ UNIS 
SfřV ifKÍíSCfjfli^řjpéťf

■'KiSjSpV -©paBíií flřO^SWŽtelňíJíttSiřiMf-
Ministerstvo'Svolíího,|)ťóíiHsJi

íSézria rrí požádováriycH dokům ehtífpfeaiežftřSčHišijSIiíriě $é Mttoáií^ii

4í?Á!<rtniťé.tfakSWe'n'ty, ií«ré'přeiJÍi?<Já.te k Jácc-stl

”j pnkurnerv^pfimárne.šIóMřftípptVrienÁrslerantnr@miin[\t?ify sWáiíur.a ztiictje. O rípaju nehtazenyrh SJ, jj. 2?A6' 
a-.tf kotlů sejrnenovitým tepeMm-pdfonetp :nízíim.:ne| Ja/M.Jie ientci.ddkument nafiraAMi4ii>--3^l«iWT^^,jgi'T. 
tritia -tot-* 'iotograi.'o Ži/Uu kotle, 'lived It cfc!u:o íi.jtnó dokupneniyj. v p'vp:dS. le feiíáteí psůiippíiuie dsikiaděm.o-i 

kontrole technického sKVpf4fu<!Š;eml5Príft!Í«in.r#a3ioyat']ioý.rnJokMem jeppyiiien35r3VoSM.QSf'4:0|!í'Éřpé&iujfei,. 
íe k realizaci vyrnůny zdr.aie::te()la|ctóšÍo pfeů/ái, l2rad.tS;(ri.apí^ protokol o uveden? novéfio zďroÍe=.:tí:ídlaJcuu jigbO- 
doklad o.likvidaci starého kotle Voět.níifotpdďkMmenťaet ajůÁPtfnehodnocem);

Žádáte? j^djjtsjgi? žádosti vyjadřuje; souhlas s případnou budoucí kontrolou předmětu dotace a 
po.dinílijek ;pfidš|ed? tíotácé v případě.jpjíHq .přizHaní á; íq: yceťng: hútáogd: .idřftitúpHšdř ítí) véřtp 
Zdroje. ;tej>te a všech prostor, kde byly realizovány inýfiístic& giífejiúté, do celkoy^cb' užňátéjpí.ch
nákladů. (Podrobnosti budoU stanoveny vpřísluSné smíp.Mvd dppgl^pptf Otáčej. '".....
Paie.iddatebberd na/yeddfP.tpb'padnog-.kontrolqu StáiZájíciítestáVUirtéftioiVitdstk otopňésoůsťa\řy'á
zdroje tepik|iřeď'.uzayreiiídi Smlouvy. "



EVROPSKÁ.UNIE 
Eon'cS '.éoU ď řžrí&šii.
Oji ersJSiiíptog rám, životni prostředí.

!ím1št£řsi\íay;óiiiiMj)řl5)t^fčW:

išvytrr podpisem žaddťěl, stvrzuje, žé iVšecftřiy ddgjiř ijíftdéňfi vtdtčKžaddstkjsou úplrié, správné •&" 
pravdivé.

Souhlasím as zpracovánírti. .a ..řvěřejňěrifm: osOfchfffi; BOajů-vifarntí tádftwWsítacé :prójekťud<ťajě: 
Vysočina snázvem, ̂ Kuilíkově/doiace ViKřají.Vv.šOěíoáííl,^, ílslo. CZiOS.^Z^dJ/O-Q/lT^ps^/OpOSlSs1 
(zaškrtněte -:hezb^iyá;pro,daIilá<íffiíhrstrací žádosti!^

I V BŘEZÍ NAD OSI.AVOO ÓRěř Rs:2,20iB

■jipe|lh‘;-a 'pOíipíš ládStdí ě, 
KreSpvppfavn.irilůáÓByj
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