
* x * 
* * 
* • 
* "* 
* * * 

EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životni prostředí 
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Ministerstvo životního prostředí 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená na základě § 10 a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

PR02270.0755 

Cl. 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") 

Jiří Hůďa 

adresa: 

datum narození: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen "Příjemce") 

Moraveč 3, 393 01 Pelhřimov 

15. 5. 1976 

Československá obchodní banka, a.s. 

109210693/0300 
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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 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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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 doručeni 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). 

g) 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 mezí ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

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 

ČI. 8 
Základní povinnosti Příjemce 
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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) 

3) 

Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v 
být splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) 

Kontrolu mohou u příjemce podpory provést i další kontrolní orgány, např. Ministerstvo 
financí, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad atd. 

dokončení, 
němž měla 

písm. e) této smlouvy. 

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 
rámH aUri Sp této smlouvy a s nemovitostí, ve které byla akce realizována s péčí řádného I Cil I lvi QIAWC «l» i i "J.Í. i i. r i I i / 
hospodáře a nezatěžovat tento majetek a nemovitost, ve ktere byla akce realizovana 
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. 

ČL i i 
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. 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 včl. 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 2niR 
usnesením č. 0342/07/2018/RK. 018 

V dne ALL.^f.^ 
10. 01 2018 

V Jihlavě dne 

Jiří Hůďa Mgr. Pavel Pacal 
Náměstek hejtmana 

Krajvysoam* 
Žiikova 57, 587 j i  j ;r»ava 

8 



Příloha č. 1 

FřVRíiPíHKA iířlit 

Kraj vysočma 

Žádost o poskytnutí dotace ¥ rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2,1 
Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozicí 

obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek 

Kraj Vysočina 

Operační program Životni prostředí 

Žadatel' 

j 780516/1488 

' >Ov v: eh • mí' i.' 
r. .1 i A 1'. isr . • > <'*'•* fmové jediioiky v rodinném domě, a to M pfedpokíadu písemného 

.o.!.'l.ij(j,U'ii i. wAv!../h i i-t .><••'i " X3íj|iu;-tó předmětném rodirmém ftoniá,. 

i* •) r, tu _ v(„ ji i"'1 < •• ':t ' jv. • dnotKV v tárnci afi^ler.nť-ho jméní manželů wtiá pouze jeden t man želů 
AI .Asn.ifi.í ,-i - 'i'.1 vM. f,' < ''i ! •> t wani«W s pfewwého souhlasu ostatňkh spoluwtastníkO vStífnovéhe 

tótuir', 

Moravan 

Konta 1st 
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foM 
(JiAí'-iQ-\ p?ityAW> ?wo'ni píí.siired- ál!íV>U:í'\{.;Í; í íVVnp;?-0 í.:íí'>UO;;5 

Kontaktní adresa 

Místo realizace (identifikace rodinného domu/bytové jednotky, kde bade realizována výměna kotle) 

I 

i5 CívoC 

Í'3 
—1 

Ano J 

Terrnifi reelliace 

n 



EVROPSKÁ lib!?:: 
Fíxiíl soi«1r^c-í?i5 
•pečení pioy/a-'i 

Pmúmét žádosti o podpory 

/ivótn;ho 

A2 
Automatický kotel na tuku? Paliva -- 13T000 LIJ 1 

A3 -
ruční 

• )  '  '  "  !  !  l W m "  

výhradně biornasa*"" 

I i i 

atiíomaí 
Automaticky kotel na tuhá paliva -výhra< w. | l—J 

Tepelné čerpadlo2 

C i Kondenzační kotel na zemní plyn" 

1 O I Otopná soustava 
16000 • 0 

J 01 j Akumulační nádoba • 
152000 Kč 

V ptfaáé, U celkové ten a proj<*W o opatřeni A3 - automat a 8 přesáhne částku 150 000 Kč včetně 
um, JHKtó za tdWí\K nákiówíy 4ws považována částka 1«»#»0 Kcvcetne OPH, 

> / , < t !  ,  ,  ,  ^ : l V ' _  C í ; ; i a  p r o j ^ k a '  U  o p a t ř e n i  A 2  p ř e s á h n e  č á s t k u  i O O  0 0 0  K č  v č e t n ě  D P H ,  b u d e  x a  

i i-, H tee povalována částka 100 000 K£ vřetně DPH. 

V případě, že celková cena projektu u opatření A3 - ruční pčesáhr '<•. • " ̂  5 DPH, 
bude 2a celkové náklady akce povalována částka i .o wí, Kc včetně DťH. 

V případě, Se celková cena projektu v opatření C přesáhne částku 126 666,6? Kč včetně DPH, bude la 

celkové náklady akce povalována částka ' •«' ' 

' Vypiní se v příeadě, |e m é  jj| žadatel vybraný konkrétní rfroj tepla db $e»t«iw výrobků a technologií dostupných na 
uil, ^ (J) ,, (avin pr» Kotlíkové dotace- 2. kolo (67. výwa OP2f> od 2017). 

Ytáoění nebí) otopní soustavy ssbé ob»M« vešker# stavební ptáče, do dávky a služby spojené 

s realaaeí, t|, uvedeni žriroje do trvalého provozu. 

1 V DfiMríř kedíi s míním přikládáním mí vyíadwíno současné táíti akumulační nadolsy o minimálním objemu 55 !/.W 
vík. mu Uvalovaného kotle ívcelné případného záíobniku TUV, pokud jo tímto koltem ohříváni Tato podmínka platí i v 

tiřípadé In.sUtece koťte. který vedlo automatické podáykv Pa"*> umožňuje i ruční přikládaní. 

3 



h\/R0'>;5KA UNiF 
bv'j\••. \}U^Uy>:ii r ' u n h - h v h U \ m ;  í: ? U',< • •• ;j \ 

ličetové uřřenř dotace, cti a popis projektu' 

řívacf fpřevážně liíir 
koile |kVs/j 
"TiH,s1" 

Druh používaného paliva fresp, paflv) a zdroje energie 

>3fíifs uh 

Odhad podílu fv % 1 Jedntxtílvvíh paliv « 
letfojfl energie sis pokryli tepelné 
riotřeby budovy {včetně ostatních ztfrojĎ, 
iiapř, eiektřofíotfe. plynové holíc, 

t|íocl,}> 'Jí 

3í 

% 

% 

100% 

píSL5»ě tfpSiu 'íí2í°jí^í 2í°j - tópgí" 3 f16 

prohne, ie v rámci reaRm* akce dojde k ivkfeci 

f<Výmfině StáVaJkíh0 tete 0 *"-» ̂  -

žadatel rovněž proNašuje, Že výSe we 
podpořen 2 progrstná Zelená úsporám 
podporu výměny fcotiů. 

'e! nebyl v nilriulosti, nejdrfvci od 1,1, 2009, 
sporám nebo ie společních programů m 

£j Uvedené informace šichjží výhradně k vyt 
ioirsěfsa podmínka, ie je rodinný c'iim vyts: 
cíitbře sloužit Jako hlavni zdroj vytápěni. 

4! Vyplní" $e v případě, k je omáčení známo 

» vliv tra přgeM ii nepřijet I Žáfeti, putani je 
svítá palivo a rwhraíovaoý kotel na pevné paliva 

') součet uviifisíiýih pcdiiii poutltýeb paSv a zdrojů energio mu» byt 100 % 



r vWQPŘKA UNiíi i "nBMvrvivíj řiv-iUiihv litiSsiM? 
Ov*.w:.<á pí<=;:i';v« 

Seinám požadovaných dakumeníů předložených společhě se žácKisfi 

u 

1 «íkrtí'iSte dokumenty, které f>ředklídát« k žádost! 

Í Dokument primárné skuiíi k potvrzení reievsntní emisní třídy stávajícího řdroje, íj zdrojů nuhrňmiíMi oM 31 12 
a m kotírt se jmenován tepelným příkonem niijím m-
t?ídu kotit: (fotografie štítku fcotte, návod k oht!><?>• i 
kontrole technickéhosr<tvu a bt«te erafsnf tfWu i »•; 
«; k aíteod výměny itfrojs lepis tteíto před 311. i / 
dafciad o likvidaci ííarého jcotte Nelítě íotoéokun„j,^! 

to doMime 
aoió 

•i prokazujícím 
a dfiktedam o 
ad prokaiujicí. 
provoin nebo 

| j. ^ íadřisle s> »lt* shtrelou . 
, případě - » irtnasii ;; - ;> 

, M kde b¥(l ' '' *<§ clo cď ; , .i 
, , ,' stanoveny v faisiusríe srniouve o poskytnutí dotacej, 

lf ^ ^flpadrwu kontrolou stávajícího stavu nemovitosti, otopné soustavy a 
zdroje tepla přec! tuavřenfm smlouvy. 



I 

^ '^r-řh-fh 
A j.. •>/• 

1 

Svým podpisem žadatel stvrzuje, ie všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné, správné a 
pravdivé, 

i  ! / j  S o i t l i i a s í r í s  s e  zpracováním a imřeln&ním osobních údajů v rámri administrace projektu Kraje 
jsvern „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II", číslo Q.05.232/0,0/0.0/1? J367/GM5158 

(ípAMimke - nezbytné pro další admísilsírii-cl žádostU). 

jméno s podpis žadatele 
(fesp. oprávněné osoby) 


