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datum narození: 
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Oponešice 44, 675 32 Třebelovice 

23. 5. 1988 

Česká spořitelna, a.s. 

1941413063/0800 
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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 dotací 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 95 000,00 Kč (slovy: devadesát 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 126 666,67 Kč 

Výše dotace v Kč rozhodná pro procentní podíl 95 000,00 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 výší 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, efektivnosti 
a hospodárnosti, 

c) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď kopií výpisu z bankovního 
účtu (možno í 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"). 
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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 í 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 ie 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 
hosDodáře 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 kám* 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů bude'Z. 
ustanovení tohoto zákona. ' 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. Martin Čáp, tel.: 564 602 589, e-mail: 
cap.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. 
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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. 

V V Jihlavě dne 

Jana Hloušková Mgr. Pavel Pacal 
Náměstek hejtmana 

Kraj Wysocma 
Žižkova 57, 58/  : j3 j jh lay; . . )  
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Příloha č. 1 

: Kraj vysočina , : 

Žlclcsst o poskytnutí dotace v rámei Prioritní osy 2, Specificky tlí 2.1 
Spíži* emise z lokálního vytápění domácností podílející se na- expozic! 

obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících íátek 

« KrajVyso£ft»~ ~~ 

2>. (»<• íj Opéraciii pfbgratn Žř m t i ed - t r i 

Žadatel* 

i i g0$<&i2;3j&0iš 
' ' 1 ' " " 11 V •• • r;-,MI, 

1 vlastník fodtonáha. domu, 
« rstiiftního domu,' pop?. vMfift b0wé Jednotky vtsairiiiem dw», » (o it př«#oWatíu písemného 

•sbiihíatti osMtriídi qinfuvtestnfiai vřtšintwéSi.i paďifu rta prectaeméM ťůdiroiétň rihmě, 
« „ (,fj.j3ae vlašínlttyr rodilého {Sonw/ftytoví Jednotky v rámci spoteínihs jmění ms.ižejú Mdá tspUia Jsdaq i manželů 

,g j^p^Kiotíu písemného sotíMaai druhého 2 manželů r> pišéMiého souhlasu estMitídV spoIuvfeuWlkO většinového 
P"ďfli< na phditišíitóm rodinném dtímé. 

ívílsio-tfval.éhe pobytu 

__ .iv.'li;''.1. - " 

Kontakt 
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Kfmisíli&tÍHilresa 

Místo reataee í1Identifikace rodinného domii/byíové jěHiwtky, kde buds realizována výměna kotíe) 
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evrqpSkAunie 
fontížoudffíKsl! 
Qpéfa&ií program sSwW proslrédi MfflbiíRWo itofrtíha pwstMí 

Předmět žádosti o podporu 

' . 1 iCit .-'p|ť;;5 íir^fliřiViííívy 
Í f»Ri6r 

A2 Automatický kotel ri& tuhá paliva -
kombinovaný, uMí/biomasa2,3' • 

A3 — 
ruční 

Kcrtél na tuhá paliva ;s ručním přikládáním -
výhřášiítá bbmasa'"'s • 

A3 -
lautomat 

Automatický kpteí na tuhá pálívá -vyhracjné 
Woriíasa" 

g— 

B Tepelné čerpadlo' • 
é Kpnděnzačflí kotel.na zemní plyn* /"><-' f / - H 

D Otopná soustava' $it iWfJf 
-

" 0 |  

Dl AkumuliíW nádoba2 
- - ; 

- • 
tpWfliiiiSS 
liliím 

,iil .>í«lí:iíHť !'<•' řlí''1 Kí 

V případě, že celková cena projeto u opatření A3-automat a B presáhne.částku i so 000 W v&in* 
Dm, bude za celkové naklady ate považována částka iso ono kčvčetně DPH. ' 

V přfpacfě, fa celková cena projeto u opatření A2 přehne tetku 100 mo KĚ vĚemě DPH bud* 7S 
ctefkové náklady akce považována částka ioOííDO Kc vřetně dph ' ' ' 

V případě, že celková ceftí projektu « ostřeni Á3 * ruční přesáhne &tku ;i m včetní DpH 
bude za celkové náklady akce považována částka J2:. 000 Kč včetně DPH 

V případě, že celtová cena projektu u opatřeni e přihne částku 126 666,67 tó včetně DPH «,«<*»» 
celkové náklady akce považována částka i m S66.67 KČ víetiiě DPH ' 

'VypWssy pSpsděJertájlHaUatelvybraflý konkrétní zdroj tepla dle Ssznaftiu vtf.nhiwi * wi • , - , 
!>»í'5:/fev;:Sf|.3£4- Zdroj tspla musíí>ítr«gtó«váh pro Kdtttov* ttetace -<> fa,-, «7' -.. " DOTacs " koio (67. vyava.OPZI? od 2017), 

2Čěna příslušného zdroji: vytžpéfif ňébo otopné soustavy vsdbéóMahnt» „„a™,- » . . 
* JLá v. imnft*** *> trvalého „rovem «*» ̂ .évky.a ***** 

J V případě teitó s ručrtim přikládáním je vyžadová/io íouťasfté užiti ahimuhř,,, 
výfeiřu instalovaného kotle (včetně jjfipadfiáho zásobníku TOV, pokudje s-ímto kátiJ " ST 6^enw 55 

pfípedé íwtatóce Kotle, který vedle automatické j>odá«% p3||y,, urnomfo) went přiktídM *** poM*9 pk't!'v 

3 



• v;\í >• <-•••.>•• 
V-ó':; ;V;..r,V': :.Í : S :'= 'V-íi í>V?Vr-v 

ťfekwá určení dotace, cíl a popis projěfeíi4| 

'"{£'{a* t>j \ 

lypove 
illllM 

H h i  

Krtisíiifee itoiia 

i ?l! Í»/'?Sív ii-.i 
Výtghm |m£2j «5Í!ť»o i inwovttý tepelný Jfeauliyj 

caiQ"' , . jtVia.V) .^/rgk. [ totlejlcW) ' ^ 
r whoíivacf (přsváíně litinové) 
Otlbo r rí(převážně oe<?l«vé! 

! 
i Zptyftcvocí 

Třída ftoíies 
1, třída 
2, třída 
Mebyis stanovena výrobcem 

rni ,h B.H«:iVwié;iu řwííva ťr«»p- paliv) a wtroje energie 

£ 
Cemé 
UmCá uhlí 
Zemni' plyn 
"I " jRwa 
jiiíó fiivsířis): 

n 

n n 
5c««eet pod®5 Í®íw*Bwfch paliv a zdrcjfi awi alte 

Odíiád podílu (v %) jednotlivých paliv a 
zdrojů energie na pokrytí tapdtiá 
potřeby hudouy-{t/iistná. esístnídi Ktr&jíi, | 
např. oialarofoíle, píyiiijyé koiia, 
|sř(»icítopVj tonna -3poí!,).ui 

/fúCl 

100 % 

Íadaíef prohlašuje, ža výie uvedený siávajid tetel rofile stoulit jato hlavni sdroj vytápřní a l« je 
prul<azífte!rtš v provozu nebo byl v prowww před realizací #w.ěny ktlroje tep la. Zároveň iaiiírtei 
I iro'-risiiuje, S.b v rámd realfew* akce do]<fe ki.lkvWati tohoto kotte. 

'<5il3tei tfáte jjróhlaSuja, la nsdojtls kvýmfcnš sttfeajkflw Rotte spalujícího výímduů biomas** za 
kaisl spalující uhlí a biomass!, 

ittl rwměl prohiašuj®, ia v^še uvedený stávající tottí ra-sbyi v minulost', nejdříve oc! i, J„ wtB, 
p-jupóran 7, programs .cetera úsporám, Ková xokasá úsporám neho m spoteoiýeh programů ssa 
po.-uioru výměny hoilú, 

í íníofinace slouSi y^hradn® k vyfcotit;o«!iif afektů programu a nsmájí vliv na přijetí & rcapfijet! žádostí, pokurt je 
MnSw podmínka, 2e fa řodiwiý dům vytápán přsváíně íscdem »o pevná paliva 3 nahrnovaný kotel rw parná paliva 
intHé síuuííí jako iiliíviií Airijj vyldpeňí, 

') Vypřu' se v přípitíft Bt |s oíiwfeníitiámri 
i: v MíeuivH.denýcň podíKi fjaíáitíkh patre »TRFTTI|ú mm$s ÍÍHJ>Í Irft 10054. 
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Seznam požadovaných dokumentů přeložených. společně se žádostí'5: 
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'jwStatoWM****™*"1*. WfirtpfcrtWádálek žádostí 

"jnakumftii primárná slouH |s potvizenl raluvantni smisnf třídy stávajícího zdmjtí. 0 jdrdjS Mteasmijth přerf 31.13, am 6 
a u KótísJ se jmeiievItÝtn (spalným pffitonem nižším rm :tfi kW ha tmito dokument nahradil jínýra ctókteítan jsrptaVujldm 
třídu telle Wt-enBc «iWm kotl<4. r.évttd H obslme či jiné doimmeiiiy). v případě, fet íadstel iieHifpinrjjc dokládán a 
VOfitrole tCíhnieKého stavu «Suda emlsnf třídu prokajnvM ii<i$m Uudiatan, jt> iJOvinen zšraveft tíctoíit doklad pfokamjfel, 
Ur I' fctfmi vfm&m idrujs tepte cfašíp prad 3t-12. Í.0MÍ {iiapř. prolflkol o UMtafeni iwvého »dróje tepla do (jrovoiu 
doklad o tested starého k-Min VSmr( roauMmincntecií o Jeho itinhodhijtenl), 

badatel podplsaitt aádosíi vyiadivfu sauhtes s pfiEwtiiwH foidows líontrolbu předmětu dolaňe a 
pathmneh pflti&wl dotace v pfljimiS. jejího přto«taí a ta vsetnl nutnosti zpn'stupneiil nmihú 
zdroje iťipia o všech prostor, kde žíyiy realiartMw/ iíwasíica řahmutft tJo ceHíovýrl) i*8»telró«l> 
nákladů, (mkoonosil budov stmmmm v příshiSné swlotiwfí o pošhyinutí'doteče}. 
Oáie iadsiai bere na vfefomí případnou kmít-siou stávajícího stawu r,&»mmonn, os-opné soiwtaw a 
žsjroia tepla m&á uzavřením smlouvy-, ' 



',V , ^ í.Vv;4/í-'l? AtomU'-HJVtJ ytfm»VÉ5* ýmM' 

r5íilrt#!íi"ř0 2adatfi! StVia',k u "feii"v *** mmkné Mm° iů(hsil isou «W* rnémá « 

IXl^Hhl^wss. •nvf'fMm « *W«|n4rita «M<\> mm v rámní. aAwinfehw* OTo(eim. Knfr. 
Vysoana s tm*mo „m# yysafím r, flíto 

f c. Vň?€>#& í>t€fCA/ OR * s/9. SC\ # 

Jméno a podpis Žadatele 
fresp. oprávněné osoby) 



EVROPSKÁ UN® 
Fondsoudržnosti _ Ministers^ i/ouíc prostředí OfitmSnl program ZtveSnl P"«stfaol 

Doplnění žádostí o poskytnutí dotace v rámci 
Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina II 

Jméno žadatele Příjmení žadatele Rodné Číslo 

Jana Hloušková 885523/1583 

Trvalé bydliště 

Oponešice 44, 675 32 Třebclovice 

Evidenční číslo KUJIXP17PEES 

Číslo bankovního účtu žadatele 

z*?,"*", rdplsem *** »****• -viKhny »<****. *,*« *» 
pravdivé a úplné, 1 JiUU 

w • • " J Dně ~~ ' ~ ~ ——— -

Jméno a podpis žadatele 
(resp. oprávněné osoby) 

tal 564 trn 53?, la* SW 802 423, B-wail po5ta@kr-vy50cirta.c2, internát www.kr-vy50cirt8.ci 
1C0 70890743, ID datové schránky bsab3su 

mailto:po5ta@kr-vy50cirta.c2


1 | EVROPSKÁ Uf*E 
i ^ond soudržností 

Cparaánl program Živelní prostřed! Min'sierst-o tneimho piutfeď 

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

Jméno žadatele Příjmení žadatele Rodné číslo 

Jana HlouŽková 385523/1583 

Trvalé bydliště 

Qponešice 44; 675 32 Třebelovice 

Evidenční číslo KUJIXP17PEES 

popis stávajícího kotle 

Typové označení H41 Výrobní číslo*) 
Nezjištěno Jmenovitý 

kotle ' 
H41 Výrobní číslo*) 

Není štítek tepelný výkon 
•I vyplní se v případě, ie jft osvíceni tauttio 

Žadatel prohlašuje, že výše uvedený stávající kotel může sloužit jako hlavní zdroj vytápění a že je 
prokazatelné v provozu nebo byl v provozu před realizací výměny zdroje tepla. Zároveň žadatel 
prohlašuje, že v rámci realizace akce dojde k likvidaci tohoto kotle, 

Žadatel dále prohlašuje, že nedojde k výměně stávajícího kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel 

spalující uhlí a biomasu. 

Žadatel rovněž prohlašuje, že výše uvedený stávající kotel nebyl v minulosti, nejdříve od 1.1. 2009, 
podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na 

podporu výměny kotlů. 

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

pravdivé a úplné. 

V Dne 

Jméno a podpis žadatele 
(resp. oprávněné osoby) 

'•• I ..ii; 537) faxSS4 602 423, e-mail posta@kr-vysocin9,ci, internet www,Nr-vysnclna.cz 
K.O ?0&90749í 10 datové •.rhi'.itikv k;;ibíet, -


