
EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
OperaCnf program Životni prostředí 

KUJlPeigjgj 
Ministerstvo životního prostředí 

Kraj Vysocí na 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená na základě § 10 a zákona 6. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

PR02270.0044 

ČI. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina 

se sídlem: 

IČO: 

zastoupený: 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

70890749 

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") 

Ludmila Filová 

adresa: 

datum narození: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen "Příjemce") 

Kožichovice 103, 674 01 Třebíč 

3. 5. 1949 

Česká spořitelna, a.s. 

376438123/0800 
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Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí 

Ministerstvo životního prostřed! 

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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Ministerstvo životního prostředí 

Cl. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 75 000,00 Kč (slovy: sedmdesát pět 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 100 000,00 Kč 

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

Výše dotace v % 75 % 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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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 prače, dodávky a služby spojené s realizací plynového kondenzačního 

kotle včetne nakladů na úpravu spalinových cest a rozvodu plynu od hlavního 
uzávěrů 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 Cl. 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: 
• specifikací 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 přiloze 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 c. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonu (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 této 
smlouvy. 

ČI. 10 
Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat nejméně do 31. 12. 2025 s veškerým majetkem podpořeným v 
rámri akrp rilp tp>tn smlouvv 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 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. 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 ná 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 

° v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, 
-i/nna p 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zejmena zakona u i^# 

ozdě sích předpisů. Smluvní strany se zavazuji, ze obchodní a technicke informace, 
které im byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
sotlhlasíTdruhé 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 ÍA:A:^' ̂  & 

Ludmila Filová 

2 7. 03. 2B18 
ih ave dne 

Mgr. Pavel Pacal 
Náměstek hejtmana 

Žižkova 18' " '"'Jihlava 
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Příloha č. 1 

«SSÍÍ1*i1i í}i?>5tr^é 

Kraj vysočina 

0 poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cí, 7 , 
MůúStmP: 
;-: .:::;Šřlf2ÍtémtóS.í ..... . ... . . . , 

obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečištujicích látek 

Kraj 

Název pr0Srarni1 

Kraj Vysočina 

ťQpeVaťňi program! Živóímproštredí; 

Zadáte!* 

;r>n i,-.-;." ' . . .  

T7i Lx>U/\ /i'?? 

v*tti>il otXnrit-hv 'Jonm. 
loii-tmeiij donu, ^upr. v'astmV bytové jednotky y »odi^ i'r'1Wfti- •-s 

.,.,.̂ ováhcpoíljlúns^řetír»ětnénuî Smtf"f'«4:"l9^arPř-^k,at̂ I1)í?e'Bří'1éh!s 

d° miúm* 

líOťiifci ns Dř0^nět(íěrn fůdínném tíamě 
. .  • .  i  :  t nsWho  /ma- i ža l r t  a  p í semného  scuh te fu  os ta tn í ch  s ro luv ia i t nOťú  vé t í i noveh r i  

Místo trvalého pobytu 

7. Obec 

CLtr! d? U ICifc. 

5. Číslo popisné 

-los 
8. Cásv obce 

I 

6. Číslo orientační 

9. PSC 

Kontakt 

mim 
ř f rC in -ťt'C, 

/ ;  -V '4 í !  <** ' / v< 



Kontak"" a<,fCS3 

Vi,i; - dc^r«v 
uvita trvalého pobytu odlišného od kontaktní adresy vypfňtc- takó kontaktní adresu: 

Místo realizace 
(fíientífikúce rodinného domu/bytové jednotky, kde bade realizováno výměna kotlej. 

mmrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

r m " i 

kU>Ž" t ofct o v í cC 

19. Počet bytových jednotek 

h 0 >yf 

31. Cishv "•! / r-.isxownné nemovitosti 

i j . ' : r i b •  • .  -'•'•3 .uřípojky no pozemku 
-'• i :.••• pozemku) 

• '>iiytných místností (m*) 

1 u 1 u 

stAO) bof~iMíVici_ 

Anogf *• 
4ro 

Termín reali'31-6 

>'a •••'• • teplá n snovisejickh oMfcní hyb uhájen* do* 

M. ? ? .  

'v ifi(jla o iuiivijejiach o;>;ilí\řní byl.i/lJULie 
: '11' i-j 

D 



íbedtnot í.ndoai o poduoru 

^ ; AiHfsiiuufffí.v kítiei na tuhá paliva -
_ j: KnmbMicNMtjý uNÍ/bípttwa'}' 

*'• * j Kotei ini tuha paliva s ručním přikládáním -
— btómasa"' : _ 

r,-': * j Automatický kotel ru tuhá paliva - výhradní-
JU.i hšonwsa-1 ' 

a 

c 

0 

01 

Tepelné čsnmfllo 

í Kondenzační kote! na zemní plyn' 

{ Otopná soustava' 

; Akurpulscni nádobs' 

" ' s' ' c , ' ; iw i'i| .VM) 

nhCoco 

CCC Kc 

V M»''pdd- «• c-ílkové Ct na p-ciákiu u opatrpr.i A3 -ťulonw' a r> prc*,ať>ne častKu ISíuluO Kc «.čeíné 
DPH, bud<i ia celkové náklady aku* povazována čistka 150 030 Kč včetně OPH, 

V případ#, že celková c una projektu u opatřer.i A2 přesáhne částku 100 000 Kč včetrié OPH, bude ía 
-.eS^ově ri3k;,id'/ akce považována částka 1CI) OUO Kč víetné OPH, 

i r>"'žiic-r, u celková ceoů projektu u opatfóoi A3 - ruční přesáhne řástku \?% OOD Kč včetnč DPH, 
/•» náklady íkce povalována částka 12Stis50 Kč včetně DPH. 

> ">>• (•«•>'. >«: cena projektu uopatřeni c:přusahne částku 12bKč včetněOPH, budí ra 
,<• ?M-j pova/óvána íósík«i '.2ct KČ vůútné DPH. 

'  ,  '  >•••( . ,>( I .  i  Hlt  ,  ,M«k, i  ť i  < „  )%>  
« « # >  > ( f  *'>'* ř 1 í »?r » » i. x * •> 4 (, i i svtj 4 •>* ?\ 

< ' ' ' T ,if >< <\ < <!*>«,<1*0,' << <«f > 1 FA *vl< {*< * 

<  <  <  «  > '  .  *  «  i t  1  5  t  (  >  í  > i l  ! h (  í ( <  d  t v  
f-' *" 5 í 1 ' «' *' < * > . ) r«w ť1 <,«? ( f , 



lyn.-iví: 
OI'.Wi:'"'! 

i;on'.ír»i.« = I'.oMi 

Tnáii kotle 

Vyi 
(Jl.ll)' i 

I'mhoi^vaci (pi'L'v<unc litinové) 

Ocíhořiv.iri (převážní* ocelovc) 

Zplyňoviiti 

1. třídí; 

?. třída 

Ncbyln stanuvenn výi oh( f?rn 

Druh používaného paliv/a (ívm>. pnlíu} * uUir,>i energií-

Dřevo 

Čcirie uhl'-

Hnědé uhlí 

Zemní plyn 

Elektřino 

jiné (uvedlo): 

2S-

JJ.. . 

Součet podílu jednotlivých paliv a zdrojii i>nerp.p 

Jmi' *i»- Jť' V '"finy 
výhon kutíc: (kVI/jf ; 

i i 
*"*•rr 

n 
• • 
n 

• 
Odhad podílu (vlivých paliv a 

' zdrojti "niTijic n.i pokiyti ti-pelné 
i potřehy tiuHcuv (vit'im" ostatních zdrojů, 

r-apí. n(i'kíiOií»ilt:, plynové kotle, 
• přiinutoav, k.imna npod.). 

100 

Žadatel prohlašuje, ?<* výíe uvedený stávající kotci může sloužif jako hladin cdroj vytápěni a že je 
pro'».."57.-itelr>y v provozu nebo by! v pnivn?u před realized výrečny zdroje tepla. Zotov^ň žadatel 
prohlašuje, ze v r.ímci rt*.ili/.it«í afcee dojdo k likvidaci tonoto kotle. 

badatel dá'e prohlašuje, že nedojde k výměně stavajiciho kotle sualujiťiho vyhrjdn-j I: omasu zo 
vfj\í I ipninjifi (jU'-i a biomasii. 

A'fdau-1 ."ovnc-2 3'ohl-'iúi,c, *<? vý'.e 'jwoený "itiíufijiw kotel nebyl v minulost. .'íc.sinw od I, 2009, 
podporc-i / :jrťj»r,nivj ".'.cleni úsporám, Nová 2elená úsporám nebo ;c spulci:r.w •. pn;.»ramú na 
ni'dporij jyrrii'ny !'t#t:. 



požadovaných dokumentu podložených spolclnó <,,> íňdostf": 

i Kop!'': dokhdu o vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitosti - .nmM knpi,.- .-vpisu 
• / |.vt.i-:r,, Po.Lovlio-ti n.- '>1 ™£lnii P"*-'1 l,l-fln',íl11 

lotodoksimuMiHM stH^.iiV.iho kotle nn tuhá paliva, a.- kin.* jo tdr.ro 
l;s>s,i- >iif diiijiiii;:.! soustavukomínové tc.cso. 
Kopiu dokl.idu o kontrole technického stavu a provozu 5p:.ln^,li-> :.Mrionor.,ih<, ídroj? 

r.i r-.-vo.i |,..iivj <-• jricn:;vitěni tělním př.kor..i Í.W v^ln- ^ ú!dh„ jaW; ,«lroj 

rr-|il.i j:tu l-.:[;íovo:Irí v:'-;sfrT.'<j ijstrvr.'ivno vy1-i|>t.i 

Orig:nál písemného souhlasu syoliivla-.tn.ků -•ěrvrovvh.) ;Mrii:,i k rc^u nového >d:-oje 
r„pi;) d i, i: stw-vi-'lifiicl" f.'!aci, uod^ek « ííluV!, v wiinn-.m do:né. v pnp.itíé 

'/i cí? s: n i i v .\ii 1 i í k i i r t :  t1 :e 1! seho donui. 
Original písemného souhlasu w»!uv'jiln.W. vanového .joriilu khttcvd jednok* .» 
ÍV7IW !« .Tj.iiiHi WM«, ii'llii'-l k rr-«í<>.|."í nnv-ÓMo Oh trp'il .1,.!-Á:h -Xl.Vi^jodl j!.'JVlí!.'tlíš I) 
pr,vi. d, ,!j: jjl: v mdlíme .Nwiv. v ,'íf o -nwluv'.istnik.i í/;ioví jednotky. 

I, . . ... . h|m, ,ir-'il-.f:h<> -• ríií»ri.;v'-: v pnparlc v|r>st:-:ctvi rodinného domu či Oťijjifí'jl m^iiriir.elio suuniasu .n.ii.r.i 
j;-,-; : ), j^y ,j.iiih.'u nil r.iíM •« r.-iď.ci sř;..',!.:rnol;n jmáni m-mzdu a ubemný wul:hs 

' •, •••, •,c-w.-.||,] im ;""v-Imčtrf.n rcdnriěm o'-.-.: nu V. re^li^ici 
ostatních spoltivlastniKu > 

1.1. • i - ••i.-:.,••l.'o'ch r.ťívct".'r.:;h prací, dcdavtA :-!:í>Í; v rr'ilinnt'iii nového -žíImÍp «•* SUU,IJ " : } 

! :i ..-i '., .i!' " •= !Í-''pozemku v připuíiř-, kely vi.irinji:. 
odlišný od vlastníka pozemku, nd nčviú íů rodinný dům nachází. 

Onžinxl píité moci !< uniím úkoru couvej inch 5 podávanou /rfdo-.f: 

ncmuviiujiti je 

-SI:. 

iMmJí 

^^rrnéte dokumenty, které předkládáte k i Jdost. 

4 fé 5loo«k potvmnirelevantníemani t?Wy stávajícího aíroje. U idrojú Hahrazených ořeš 5i u. ;vi* 
l:Zl ilelovítým tepelným přísném níiším než 10 kW Ire rento dokument nahradit jiným doklaJsm pvo:-

.'i^' W* Lxt,míi* Umu totte, návod V ob?iu« ů jiné dokumenty). V případé, l« lada tel nea^pctt,^ ,«• • .-
r,'tZ, „ W,l0 <t,V(J a bode «rnlwí třídu proteiovat jiným dokladem, je povinen Covert doloi.t ccv,, .1, ; 

. , 1é.nfA A0fj0 před 3i« 12* 2016 {mp*< protokol o uveden/ *\WQh& zůťoje t*>M / ,. * \ * * ^ wmMif z&ty'i «®PW K . kotle v.Hné lotodakumenlaceceho ̂ nehcdnoceni). _ 

, . . í-iflosti vyjadřuje souhlas s připadnou budoucí kontrolou předmětu doun-
<1 j fc po pue < vpHpadé jejího přiznáni a to vřetně nutnosti jpmtupnčm nového 

1ZTZf?ShtS. «* byly r0aluov.inv lnv«,.Ke .hroutí do cetoWC „„.„.-l.nvcl, 
tóSÓ tadou ...anovMV v plttoM >mlomé o ̂ kytw.1 dOMC,). 
(jálb íodatd bere na védomí prípiidnou kontmlou st.ivajlelho ^tavu nemovitosti, otopw soustavy -i 
tůtrijc* teplíi před u/avfiiní'" iinlouvy. -



i ' •'K ' . • ' • ? : i i;..:! | í iv" I V . MjiflMW íS r<) «>! (Ů ItlUpi <M J'' 4, 'i ' • • " •""• " ' 1 

•Svým podiiísen* škidafd \Nreyjťi, M všechny údajis maámé:w tito žádostí jsou ópfné, správné 

•Yv "riíni '-£• .'príKCtinm í» i'•.>{•!'<'ji^ť'pim nsohníth w č i;'.' v i.'imi.< ..í-Jeni• sí'»t<"<i'.•: |/r'i];jí'-
, „ n.^vi-ifi . ř...;(•!<• i(.c v !'r.iji Vy.of II", u'Jf* C/M'i.'S. í?/0.0/0.0/1 7 Uf»7/fJUJ ji Zí 

(Jtiť 
• ' / •  

ÍÍ 
Jméno 3'poctpis žadatele 
<V' >!- O!." ;•...:!! . • L-l_y 1 


