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EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí 

KUJIP018J99O 

Kraj Vysočina 

•I l'i 9i 

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 

PR02270.0070 

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") 

Zdeněk Novotný 

adresa: 

datum narození: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen "Příjemce") 

Zubří 97, 592 31 Nové Město na Moravě 

3.3.1979 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

2106107470/2700 
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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 78 750,00 Kč (slovy: sedmdesát osm tisíc 
sedm set padesát 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 105 000,00 Kč 

Výše dotace v Kč rozhodná pro procentní podíl 78 750,00 Kč 

Výše dotace v % 75 % z celkových nákladů na akci 

Jednorázové navýšení dotace v Kč 0,00 Kč 

3) Výše dotace uvedená v Cl. 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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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 

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, efektivností 
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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0 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) Krai ie 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 pocitanych od 1. ledna roku následujícího po roce v němž mělá 
být splněna poslední z povinnosti stanovených ČI, 8 písm. a) - písm. e) této smlouvy 

3) Kontrolu mohou u příjemce podpory provést i další kontrolní orgány např. Minister<?h/n 
financí, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad atd. 

Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ři q 
smlouvy. y tero 

ČI. 10 
Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat nejmene 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 rozoočtnvé 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních r * t ,V0 Smys,u zákona č. 
ustanovení tohoto zákona. n'Ch ro2pocíu- bu^e postupováno dle 

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. Marcela Šloufová, tel.: 564 602 547, 
e-mail: Sloufova.M@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. 

7 
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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 jejích 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. 

g. s. lo 

Zdeněk Novotný 

V Jihlavě dne 
2 7. 03. 2018 

Mgr. Pavel Pacal 
Náměstek hejtmana 

Krai vysočina 5# I# 

tlilava 57, 58? "Jihlava 
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Příloha č. 1 
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Fond soudržností 
Operační prodám avoW ProstřeíH MWsteistvo^ ( lufiostřeé' 

Krajvysocma 

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 
Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici 

obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek 

! IV 

^^S~Opěřá 

Kra) Vysočina 

Operační program Životní prostředí 

- ' |»f I- t-

J / o v v r v  V  >9<no 3/í?n 

Žadatel* 

2 1 B M Š K  
* ylaslník rodinného domu, 
4 ípolyvlMtw* rodinného domu, popř, vlastnil! bytová Jednotky v rodinném domě, a to m předpokladu písemného 

souMwucJMtnich spoluvlastníků výšinového podílu na ptadmatntm rodinném domě, 
* v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky v«Smcí společného jinfirrf manželů Udí pouze jeden imanfelů 

25 předpokladu písemného souhlasu druhého i manželů a písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového 
podílu na předimětnerfi rodinném domě-

Místo trvalého pobytu 
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EVROPSKÁ UNIE 
Food soudržtiosli Operační program Živofrií proriífedi Mirtísteistvfl iívolnťho prostředí 

Kontaktní adresa 

f*u fí rr,Ke i!^i"«ílií'iM'?'í'£'"í >*!>J:<í'>í.' '.'ílii ři-JlíiT «--!.<oiíH3-

Místo realizace {identifikace rodinného domu/bytové jednotky, kde bude realizována výměna kotle} 
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6VR0PSKÁ UNIE 
Fowl soudržnosti Ministerstvo jiwtníhe prostředí 

Předmět žádosti o podporu 

On seem TVP apalreni (wcn - JBDL 

A2 i Automatický kotel na tuhá paliva • 
I kombinovaný uliliybloroasa*}' 

A3 - I Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním -
ruW J výhradně btomasaž,< 

A3- Automatický kotel na tuhá paliva-výhradně 

automat I biomasa'3 

6 1 Tepelné čerpadlo2 

Kondenzační kotel na zemni plyn 

Otopná soustava 

Akumulační nadoba 

Koii SVIT 
(iKpovmny 

7attíinUc> 

v ŮJ ~00'0. 2 <01 QS 

0$ • i)QO," Kč 

v případě, Že celková cena projektu u opatření A3 - automat a B přesáhne částku ISO 000 Kč včetně 
DPH, bude za celkové náklady akce považována částka 130 000 Kč včetně DPH, 

V případě, le celková cena projektu u opatření A2 přesáhne částku 100 000 KS včetně DPH, bude ?a 
celkové náklady akce považována částka 100 000 KČ včetně DPH, 

V případě, že celková cena projektu u opatření A3 - ruční přesáhne částku 123 000 KČ včetně DPH 
bude za celkové náklady akce považována částka 125 000 KČ včetně DPH. 

v případě, že celková' cena projektu u opatřeni C přesáhne částku 126 666,67 Kč včetně DPH, bude za 
celkové náklady akce považována částka 126 666,6? Kč včetně DPH, 

t/ 

1 Vyplní se v případě# Ž2 nvi ji? lada Ěá! vybraný konkrétní 2<Jro| íspla dle Seznamu výrobků s technologií dostupných 112 
httas://svt.sfen.r.a. Zdroj tepla musí být registrován pro Kotlíkové dotaes - a, kolo (67. výzva GPŽP od 2017). 

2 Cena příslušného 2<Jroj« vytápěni nebo otopné soustavy v solid obsahuje veškeré stavební práce, dodávky a služby spojená 

s realizací, tj, uvedení zdrojs do trvalého provozu. 

3 V případě totfňs ručním přikládáním je vyžadováno iůuíasní ožití akumulační nádoby a minimálním objemu 551/kW 

výkonu instalovaného kritik {vcetna pripadnsho zásobníku TUV, pokudjs tímto kotlem ohříván). Tato podmínka platí i v 
případě instalace kotle, který vadle automatické podiv ky paííva umožňuje I ruin! přikládání. 
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1 
evropská unie 
Rwiil soudržnosti 
Oparaínf program Životní prostWi MnlsmMSimn/fiiiprcaM 

Účelové určení dotace, cil a popis projektu41 

Typové Výrobní 
Čííifl5' ~j\ 0 íl 2 u označeni 

Prohořívací {převážně litinové) 

Jmenovitý tepelný 
výkon kotle jkW) 10 

! Konstrukce kotle 

Třída kotle 

Odhořfvacf (převážně ocelové) 

2plyfiovacf 

1. třída 
2. třída 

Nebyla stanovena výrobcem 

x 

0 

Druh používaného paliva (resp. paliv) a zdroje energie 

Dřevo 

Černé uhlí 

Hnědé uhlí - X  

Odhad podílu (v %} Jednotlivých paliv a 
idrojů energie na pokrytí tepelné 
potřeby budovy (včetně ostatních rdrojíi, 
např. clcktrokotle, plynové kotle, 
přímotopy, kamna apod.).ů 

y 

T~ >>,S> % 

Zemní plyn 

Elektřina 

Jiné (uveďte): 
JQ • 

Součet podílů jednotlivých paliv a zdrojů energie 

v O 
% 

% 

% 

100% 

prohlaiuje, řs v rámci realfeace a km dojde k likvidaci tohoto kotle, * 2ár0VBn lsd3řel 

ii2^,3Síli^",í'*, **** <*•** »». -

podporu výměny kotlů, USp°ram nebo 2C spolecitfeh programů na 

"} Uvedeni Infůtmacs slouží výhradní k vyhodnocení efektů nrúůram,, a ... 
jplnSns podmínka, ie Je rodinný dům vytjipSn převážně kostem na opvni t»r d ""PrijetlMdasti, pakud ja 

mtóaJuJít)akohiavnli(iroJvvtápW. * «w P*v»a /»(,,* , Mhraw„ny- ̂  ̂  po|iva 

'! Vyplní se v případě, ie je označení mámo 

"> Soviet uvedených podílů politých pslivsidrojů snorgm musí být 100 js 
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EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životni pwstfedi Mimstastvo iivctflího prostlídl 

Seznam po 
řadovaných dokumentů předložených společně se žádosti"; 

u rociiit 

piipjOuva tmrtvi raJinn Hone mu ci 

L 'i | »|l » 1 * '< '• * i'1* *' " 1 *** ' " * íf '* ' " 1 ",J' í1" 
--;i-» '•)« il'H'h 1 11 ,_l "* '' -'ij i* ii 11' i -1«* -". i i n iin -ii n "Mm i -'i 

,  |  i t  >1,1 I < if 1 i ~ » (i 1 * - i »r 1 « t r i *  • ' 1 I ill íl Jí 

, i, 1,14,11. i • i "'h! ') í JÍ-•! ..i \' -L'«il| I Jll; 'II-VM I pfftptaTiwi m 

>!• i« n' . I' ( «' " 1 aaHí»»iaiEi>'«»»• * R 

') laJkrtnéte dokumenty, ktará pfadkiildáte kžjdostl 

*) Dokument primárná síouii k potvrzení relevantní emisní tfféy stávajícího zdroje, U tdrajů nahrazených před 32, 12.201$ 
a u kotlů s« jmenovitým tepelným příkonem nSším na? 10 kW fes tento dokument nahradit jiným dokladem proUamikJm 
třído kotle (fotografe štítku kťrtíe, návod tt obsluze íi jiné dokumenty), v případě, že. žadatel nedisponuje dokladem o 
kontrole technického stavu a bude emisní třídu prokazovat jiným dokladem, Je povinen zároveň doložit doklad proksjujíd, 
Se k reateaci výmžnv idroje tapla došto před 31.12. 2016 (např. protokol o uvedení nového zdroje tepte tjů prowwu nebo 
doklad o likvidaci starého Iratla vivtni fotoetokumsnwtt a j»ho znehodnoceni}. 

Žadatel podpisem iýáostl vyjadřuje souhlas s připadnou budoucí kontrolou předmětu dotace a 
podmínek přiděleni dotace v případě jejího přiznání a to včetně nutností zpřístupnění nového 
zdroje tepla a všech prostor, kde byly realizovány investice zahrnuté do celkových uznatelných 
nákladů. {Podrobnosti budou stanoveny v příslušné smlouvě o poskytnutí dotace). 
Dále žadatel bere na vědomí případnou kontrolou stávajícího stavu nemovitosti, otopné soustavy a 
zdroje tepla před uzavřením smlouvy. 
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i I EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Op«račnf program Žívaní prostředí 

Ministerstvo íiwstflOw prostředí 

Svým podpisem žadatel stvrzuje, že všechny údaje uvedené v této žádostí jsou úplné, správné a 
pravdivé. 
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Souhlasím se zpracováním a zveřejněním osobních údajů v rámci administrace projektu Kraje 
Vysočina s násvem „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina li", číslo cz.05.2.32/0.0/0.0/17_067/000si58 
(jaSIcrcnéte - iisahyírié pro další administraci Žádostí I). 
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láJkUňLl&MíteMk..,, 
Jméno a podpis žadatele 
(res,3. oprávněné osoby) 
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