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1020166221/6100 
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EVROPSKÁ UNIE •• 

Fond soudržnosti __ Ministerstvo životního prostředí 
Operační program Životní prostředí 

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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Ministerstvo životního prostředí 

Cl. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 100 000,00 Kč (slovy: jedno sto 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 125 000,00 Kč 

Výše dotace v Kč rozhodná pro procentní podíl 100 000,00 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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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 vcetne 
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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EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí 

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). 

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 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"). 
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3) 

EVROPSKÁ UNIE 
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Ministerstvo životního prostředí 

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. 

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 
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 čí darovat) bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. 

ČI. 11 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové káznš 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 v čl. 1 této smlouvy. 
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4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

V 

evropská unie 
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Operační program Životní prostředí 

Ministerstvo životního prostředí 

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 20. 10. 2017. 

O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 27 2 ?D1R 
usnesením č. 0342/07/2018/RK. 

2 7. 03. 2018 
^Ine V Jiblavě dne 

/!'/ 

Martin Trefil Mgr. Pavel Pacal 
Náměstek hejtmana 
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p ' v í ' : i (  ; • ! • :  S í n i f l s j j í U  d f u í l é i í C '  Z  / i V : : V ; .  C  ' '  " s :  p i í í f i f V t ř ^ í í h o  J O U n i s í l i  * ; , *  i  ' í :  . í k . ^ í v . :  '  - :  Ú  v ^ i ' - S i n O v ' S n O  
podiki na písdmSwérfl fedlsiněm domš. 

Místo trvalého pobytu 

| Dobtý Vinte u Pacova 

I Dobfá VDDS 

síantafcí 

r2-1ťK3MS6 treiii tiT@iemirti.c2 

I0;i0168221/8100 



Kontaktní adresa 

M/sto reaves {Watipoai rodinného domu/bytové jednotky, kde bode rumována výnOnti koik} 

Dobra VWs 

Termín realizace 

2 



£V:*Or'S<KÁ UKJE 
Fc:id SÍH Oi-<*-u<ríi prt/jt-^ ?ji:Á 'Á !-:0/'r -jí 

Předmět zňůosu o podporu 

i!teijítís;M íivjíritH rsmkfl 

i ví • 
siu.a 

Lil 
| A3 -
| ruční 
f A3 -

8 

C 

0 

01 

j Automatický hotel na tuhá paliva -
tatililnovoný uhlí/biomesa"4 • 

' , cJm tu' ' i- i ručním přikládáním-
>. -ni, ii lf> 0 
, , z ' 1 ttilvj přlfva - výhrsdná 

i woroa«r • 
| Tepelné čerpadlo' • 
; Kamietuační kotel ns jemni piyn' { • 
| otopná soustava* i ' | 13 

Akumulační nádoba' j | 0 
_ Kč 

y p«padě, fe celková cctia projektu « opatovi A3 - mtoíiist a B přesáhne částku 
DPH, feuds za celkové náklady akce povazována částka . ííí včetné DPH. 

KČ vřetně 

v případě, ře eefliavá cena projektu u opatřeni A2 přesáhne částku 
rsikov! nší.íaiiy akce považování částke Kí vťetntí OPU. 

V pfipaaé, že celková cena projektv u opatřeni A3 • rtični přesáhne céiý<u 
bude la celkové náklady slice považován." částka • Kč včetně DPH. 

"ořipwé ?ecelkové cena projektilu opatřeni Cpřesáhne čistku •• 
celkové náklady akce povalována cáuks , fte v<fatně DPH, 

Kč vřetně DPH, bude 18 

. Kč vťewS DPH, 

Kč včattó DPH, buda zs 

' W*53 * <&>*&' *>mů i" ***** *&*. to Semm wraisů a <ech,roit^úte->w(1«vr! 
iiP..« 2src( wp«.'.' "itjíí byl ffl4istrov«n pf« KoHjítotžíe • J. kslo íS7. opjp ft;) -n 

1 am r>í& yi?éh<! idmM yirtípW «*•!* otopní »!,«««• *• ícíW sib»fn,,5; y,>ikarí stavební p<áce, sodMv , Mu&v ,.Pc*w. 
- í;, uv£d£/}!2ílřGÍ£ ;:>0 piowu. ' " 

1 v toíia i ruátó,, pnfctódííuw jv vyl^OKbc miíc^h „?m, sí,»«„*«„, „áiinhy o mhwm.l!,i4n ofc;(„n., « t/l'v 
If**™ lotoio-mm tede {vítíni pilného Tuv. jft tfcító tolton oWMsij. tm tňsmtok* mi i» 
p/ÍMxhMostefa^ fcstié, fcterý su(om«!íiítú pcAívky řMÍiva ijiHoííšijíí. j íuífií »!;wídán£ 

J 



Mitiíí:fiitift>«iv<!!ni!w jííílicdt 

Účelové určeísí dotace, dl a popis projektu 

Typové 
•jinačeni' 

Konstrukce ketíe 

f Výrobní j 
I «5ÍOS: j 

ProhonVaci {převážně litinové) I 

Ocmořivacf ípřeyáíně ocefowé) 

JmeiícwKý i 
výhon kotle (s<\ 

Třída kotle 5. třída 

Ňíbíla 

Druh pouřfeaního t«"<va fffisp. poliv) ;> itíroja aittrgia 

Odhad podílu fv %1 iednotlivvth paiiv « 
zdrojů ener_ n < i i „ ůé 
potřeby bu < i i cli zdrojů, 
nepf elékt 'i > \ ( i la, 
přimolopy, i) < i 

Df'ov u Í7l 20 % -
Černé uhlí n 
Hnědé uhlí i3 SO % 

Zemní plyn n 
n . 

l íni (uveďte): • % 

SiíUÍet iiv».f'iů jednotlivých paliv a ?,iirojů ermigíe m% 

ptcň 

tel prohlašuje, že výse tiveť 
užstelnŠ v provo.su nebo ii 
faítífa, íe v ráme! realiraee r < 

•ajfcl kotel mťíie Stoulit jako hlavní íďroj uytápčisí s že j* 
stu přesi realitu výměny ídrojs teplo, Sáiovefi iadatel 

k likvidaci tohoto kotle. 

Žadatel dále pfohlašuje, ís nedojde k výmené stávajícího kotle spalujícího výhradně btumasu ta 
kotel spaíujícf uhlí a Momaíu, 

Žadatel rovněž prohlašuje, ie výše uvedený stávající kotel nebyl v minulosti, oejdfive od 1, 1 2009, 
podpořen z prograrnu Zelsna íisporam^ No^íÍí celená úsporám nebo spoftčoýcfs programu ns 
podporu výměny kotlů. 

*1 ustrni míorm*te slouží k vybíri-saccni efshO s nemtH vt* na »fi;«tí e> fvwřijs!" ifeosti. oíMki j« 
^!:v~rri poíinrsMkS. Ííí ňt- roďnny č-jit* pfKoUort v,- p.;-vnÁ prJ-.vs <• nphr'-izov'Sfiy !:ote *>?» j-cvní 
vyjÍV :»!t>viři ;«;;o *>'<<>} /VL^vm 

v> Vyr^'»' ^ ** přfc-adé. fe j* ovAJtiini ztifrn<} 
' ) íovťtt i^cíjííCs pouhivOi p-Nv /> vjvjí :íhi ?nu-st 'of i lijú U 



u-IE 
Fen 

} ?3 |JJ;: Ví'-! ii {:*' :• 

$s«íwí« poiedowaných doSsumsntů pfedloSwých spotecnés<s Mdosti": 

i •••: jí-jíu ,'i.í-í. rtiny. Usfé pňsdUátiátc >•' išrJsU< 

* I ric a . v. r«iw i«w8fcpefrrceflí refcew*" . n > Cfcr iiwmkihj idtt^a- li «Jr«# txtejtmiyth pW 33 J3. ÍWS 
a y ř-jirt se j^erevitýni tepelném pWtenww «»'' ,f ; u,!'v teř! oshradit |*>ým 

;tí«u feotív, t«i«*á í ob'V. , áakiitnemví. v příp-itlé, is laůstel ^es ssatnije <j;>U;ide<n o 
<•?«*,de 'erhrtcCéfco stavu > fctítis (imisní tíián protesám iřv}w doMsSem, i* fwv'ww* ttatalv. tiíAM 'jio'-aiujiU, 
*v , fv. vjjnĚT,' iiitoji.- tepla ctoáto ořed ». «. ?01ř Iwpt- P'oio-/>) a avederrf wwMw ídrajs íspis cte pmvoa, iwba 
#8M«i o ttomfect stsrého Isette vřetně toíorfofcumert ws o j.íhc ínehrateor^! 

Žadatel podpisem íádostl vyjadřuje souhlas s připadnou teystautí úor.troSou předmětu dotace a 
podmínek přidělení dotace vpnpndš jejího přiznání a to vřetně nutnosti zpřístupnění nového 
iílroje tepla a všech prostor, kde iíyiy realUováriy investice Mformité do osikových uznatelných 
nákladů. {Podrobnosti hiKÍoti íWiwwnY v pWslwíné smlouvě o poskytnutí tioiaee). 
Déte žadatel bere na vĚdomí jsKpaAww kontrolou stávajícího stavy nemovitosti, otopné soustavy a 
zdroje lepte před uzavřením smlouvy. 

5 



"VRiJUSKA UN':; ...... . 
Í-ÍB'::2 >5.í-l')»ř yil,H*«i.!Y«Ilft)ia!Íi!!}ií<,Si!e5S Oí^i^čn p-C::"\T £w;-v p'-C^'rb 

f.>íO«i poďpisí'1-'' Jísdístel stvn'uje, vi yíechuy Odrají uvedené v této radnsti pay úpiné, správné ťi 
íírs^ii 

L/j«:,«iř,ias{m #s tp>-mo<rSnftň WůřeJnMm osobních údaji) v rámci udrofniiUi.ce proSefítw Kraje 
%£ána 5 nůzvam „Kotlíbcvé «fc>U«« v Kraji Vysočina i!", číslo t2.05>S.32/0.n/0,0/I7J567/OOÚS1S8 

VCWíVOífS r'n" ?ft.10.ai7 

lílieil;'' 2 poacH 5-ív 
(fCÍ(>'. í>přšv;:ériě oieby) 

6 



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

jméno :í3tiatei« Příjmení žadatele Rodné wsfo 

Mariin Treí!! 891228/1543 

.. - trvale bydliště 

Dobrá voíití u Pícova 33, 395 01 Pacov 

gwtótenžof čisto KUJIXPlTOHOl 

Označení Typ opatřeni (výdaje) 
Cena 

(Kč s UP H} Kód SVT '* 
* r-rsěw 
,->! 'ováná 
epmfoní 

A3 
Automaticky Kotci na tui'rt P-; í -'v; " 
kombinovaný uhli/bSom^sa 

CD 

A3 -
tuční 

Kote! na toh.-í paliva s rtjcn;rr, 
přikiátíánim - vvliradne b ni ..'i', 

A3 
automat 

Automatický kotel na tuh. -
whn-ilřií fciomasa 

n 
H Tepelné cerpaolo LJ 

C Koíide'iiaSnf kotel na samni plyn • 
0 Gtopn i\ u to a 

< - . . .  
/• . ~ C, Q? 

01 Afeumu a-«i» vtoba •> • š..' 

Celková csiic i u!_i tu fKěvčeísie DPH) 

"vvp:n! ««««:•• v píiKti" ,v-i pl vybraní kinVf;!<v iarsj Lípl : dl.í 3ovs; .íí-.j . v.r,írovai:vc!l .-yft/tKii .i leířrtoicj!'! 

Žadatel svým podpisem čestné prohksšuje, ze všechny informtscs v předloženém doplnění jsou 

pravdivé a úplné. 

U'. , 

Martin 
Trefil 

Dutí A i:ý 

R0UM IMtísPMl «Wk T*» 

+0!W 

: ^ ]w> k: 
rtě-H.' 

-r-v 
iraano b podpis lada tela 
(rssp. oprávrwné osoby) 

to. SSi4iiť v!.; i-.:, ',h! SUJ •iiš. •>!«»» ptfiWfi'1' 
ICO 7l;í'!ií7-'i!): ai d ?!o- tí if/itirt/kíslíJev 

'a ťyw ÍÍ.\S: 


