
EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
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KUJIP018JHLG 

Kraj Vysočina 

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 

PR02270.2624 

Cl. 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") 

Josef Elíinger 

adresa: 

datum narození: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen "Příjemce") 

Třešňová 654, 675 31 Jemnice 

13. 2. 1963 

Česká spořitelna, a.s. 

368512143/0800 
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Operační program Životni 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. 

Cl. 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. 

Cl. 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 akcí 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 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 stavajici otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby 
nebo kombinovaného bojleru, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo 
dodavatelem, vzdyy navaznost, na realizaci nového zdroje tepla pro vrtáni 

e) náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu 
způsobilého k uz,van, a k prokázání splnění technických parametre, ovšem pouze 
V období do kolaudace (uvedeni 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, použij, se prednostne ustanoveni Cl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy Pokud 
dále dojde k vzájemnemu rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy případně 
nebudou některe naklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedna o nakladv 
neuznatelné. 

ČI. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 

b) realizovat akci při dodržování této smlo 
respektování zásad zdravého finančního řízení^l^- le9'f,aí'vy ČR a EU a 
a hospodárnosti, • ^Jmena účelnosti, efektivnosti 

c) prokázat úhradu celkových nákladů akce a 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankZn í̂l" !̂. Výf>ÍSU z ba"*°vního 
pokladních dokladů. Výpisy ( dok| <"ebo kopiemí příjmových 
podpisem příjemce, číslem a názvem projektu °*™teny vlastnoručním 

d) zajistit, že prvotní účetní doklady nroka - • 
apod.) budou řádně vedeny, označeny čísl'LT™* "Mady akce (fak,̂ y 
vystaveny na jméno příjemce a jeho trvalé bydliště na2V6m Pr°jektu kra'e a 

e, doručit Kraji do 30. 9. 2019 závěrečnou zprávu, Mei, bude obs . 

- stručný popis realizované akce, 
- finanční vyúčtování akce, 
- kopie prvotních účetních dokladů ve výši coik • k 

které budou obsahovat (dle typu akce) následuS ak°e a '6<ich ^radi 
. specifikaci a náklady na nový zdroi 

. specifikaci a náklady na Opravu kotel"  ̂
• 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 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 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. Martin Čáp, tel.: 564 602 589, e-mail: 
cap.m@kr-vysocina.cz. 

5) 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 

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 3. 11. 2017. 

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 27. 2. 2018 

smlouvy. 

usnesením č. 0342/07/2018/RK. 

2 7. 03. 2018 
v V Jihlavě^ne 

Mgr. Pavel Pacal 
Náměstek hejtmana 

Josef Ellingkň 

Krči] Vysoa&m 
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Kontaktní adresa 

/•iíiSimíW íi«:>:|tofr{:'tr-íi 

Místo realizace (identifikace rodinného domu/bytové jednotky, kde bude realizována výměno kotle) 

Valeniove 

I Min 

Termín realizace 
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£vropskáw£ 
* - ríím! 5íV;..,; ..,.,. . ... 

^ . - , r I-

předmět žádosti o podporu 

1 Automatický ksUél na íuhapatíva -
*' I kotnAtiovčr *uhl 'iniSSa4*5' 

14500Ď 3 

ů~ r-
tucní 

KftJ&i n~ -& pell a , írtte .přikládáním•* 
výiw&dné b CTvasa; * • 

A3-
automat 

•Automatic'^'- ';s>ís! nž íuhá Jsaílvá ^..vvbradné 

;w^í,s 

" l-
LJ: 

' 8 Tepelné Čerpad?bJ • 
G Kondenzační kotel m lé.nn n i2 • 
0 Otopná soustava2 - .•' 
Di Akurniííažríí nádoba5 • 

1450S0 Kg 

y případě,?.? ceSfcevá cem projektu u osaíření A3 - automat a 8 přasáhně Čéstto ISO COO Kc věamě 
DPH, bucfeí 8* CšikoVS fiáktedy akce povalována částka 3.50 000 Kč včetně ĎPH,. 

V případě, Bé tamx&íena-projékm « opatřeni AŽ přesáhne Ěásiku tm 000 KčvčéiaěpPK bude za 
celkové rtáidady ákcs považo«griá rastka ICO OCO.Kč včetně DPH, 

ypřípadé, ža calko&S cena projekžu.>• *o?"e-j A3 -,n.čf-j přesáhne'čásifo i2S 000 kcMČetně QFHt 

budu za celková oífelatiy ak© fiovažifc^ífe í?,S OSO Ks včaíně DPH. 

V případě, žfttóíkové csna projetóu o opatřeni G;přesáhne-částku 1.26 $ĚS,87 Kc vcatnl DfH, bušte ?a 
eeíkavé náklady a tee povazována cMk& :uS 635,57 Kč vísfeiěíJPB. 

'* WsJÍiíi fe 4- pfíptíi is mš ju hatiti vybraný konkrá-fíí 2áwj le-M diňSsnamu vyraM' « uthiňh&i újmupných m 
Wpis fjwsřbit raglsiíůvsti pm Hf,tíikůvs Jotm-2- bio já?. *•/. ,•& c?Ž? ošlClli 

! Cení přislMáného wmja vytas&ť r»bo otopné sepsím v sfflfc-š obsshu|«-yeíkařé stsvaíj-i- dodávky «sJ.uífcy sNJeně 
aťsMfewá,$j.-t«éiSe9>' # V>*d.' „"i ' <>r a 

* y yrtiatíá-kotSů í rui!nig» .r< 4 '' w,-< ť.i ' ínuřasné uirtí šiumulačm* náťtoíiy a minmáwtm SS-l/kW 
výírénii mstshwafiéte•' Jt« !" •' f . -.i. TŮv, pokudje Simtů todsm ohřívén}. fate pas'minks p!;m' i v 
pHpeúé instance kmte, *terv ' c». c^vky IMÍHks tfnteifiujs i ru&i padáni. 
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Qlíiilivyý 

Úřeiová určení datace, cíl a appfe.prcjaktu.4 

"bwah:, 

I Typově | Výrobní 
ťslc' 

Jrtiěnovitý těpeinyl' 
výkoa Míé-fkW) | 2? 

?rchonVac rr<ai-* '-tnové) 

I Konstrukce kotlá ;€ic? ivaci ip řmázně oceto«é) 
Z^lyňoi/ací 

Třídí! kotle 

1. třída 
2. iftůš 
N&byís stanovena výrobcem 

LEJ 
i i 

Druh aoužívanélio paliva (rasp, paliv) a zdrojs fersargře 

OchBc-.jíbdíij ' t-jdnótlivýcí: oalňřá 
zirrjt: msrgio ia v trytítepelné 
potfabu budovy {včetně ostatních zdrojů, 
aapř. alekírokotíéi siyňůvé kptié, 
prlíTioíopy, kamna SMtl.}. 

Dřevo 
Č-zňiě uhlí 

SO % 

n -p= 
% 

Hnědé aHií 
Semni piy-n 

EKíítÍ-V" 
ii i5 ao e 

50 

ísjZz ""** í fadno i.** c"> ealíva-zdrtj.3 3-"C 5"e 1-- ,4. 

ŽadaíU o o i,ai»w, w «t t lávaiu /oce! ~iůše sloupťjsko Wavrr .id, o": vfityM * že je 
prolajs.i *é v.'ovoaii ""-"o •» ovcau prsť raíU.Etí výrnSny zerojé íapia. íárcveň žsdsíe! 
proFaSu.'* 5c »„ -a-nci ré~h«» s o. Gojds I. ,:';v?ci5c; »-<*ío kdtíe. 

Žadatel dils prehlašujs, ?ě nadejde k výměně stá\?a|ícilic 'Kotle, spaiuKcmo-výhradně btcmasu za 
kctó spaiulící uhlí a blomásu,-
Žedgtel revríaz prohtesiifs, Se výSs uvstí-aný stavajícMíOtei ftebyi 'v minulostí, najdswa od 1. i, 2009, 
podpořen t programu ialariá ů$?ófm,'Uová seated úsporám «#» te sp'o1sěr#eh progremý na 
podporu výmSny kc-ílů. 

'} tšyícfeňé i «ucc y.ouíi ^hracfyi & "jví""^íínocsarif sfafcíú vxo-.ďrui h ns.ti#' r.a přijb 
spinšn-3 i: e 11 s jB rodisný cúrn vytfp$n ůhvéžni kutím i» pivní paliva a naitfsjo 

mOža šťávu,. ;<,... HvVfll šíroi v-/táp"lnf. 
•) Vyplní SE v afípacš, že Je óíftačertí jnšřfió 

Součet .uvttdéňých p^diiý použitých ps'iv i íofSjů «wr^4 roust' Býí 100 % 

P I t * lift, pOtlUCi IS 
in ^ ni p-allvs 

.4 



EVH0P3KÁ U'-4c 
Ford ViimíSífiiva /ivom.h'v p'i'-trcS 

Saznam požadovaných dokumentů předložených společně se žádosti'*: 
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*| altttrSte io'<u,r,enty, ktsé přcdkiědšte k lítíosti 
s) Dokument primárně stou20« pctvnjem relevantní smlsni (fi'rfy stávajícího itífoje 1! zdrojů nahraj.gr.ých pftd SI. 12. 2016 
s u totlů se jroenovfcým wpslnýtn pfíkonéw r.ílšírr ne? xů kw liš tento aofsurnem nahradit jiným Msdm arakízttfícfm 
třídu fcptle (fotografe štítku kotle, návod fe otw!v» ffl Jlrat dófcumenty). V případe, Se žadatel rwdíípanu]e dotwatjim o 
kontrola testewfcflio SMW i Swde smír,ní třídu prokizowsí iíným dohlede#, h povir.sr. séroveň doložil doklad pfolem^fd, 
is !c ríaliíatí výntény í&t>je tepte dolio pfatí 31. <2. 25:5 (nap? protocol o uvedeni nového zíroje tepla do prorniu nebo 
dokfsd o likvidaci sterého ketie věetně fotodokumentace o jer,o insiioínocenO-

Žadatel podpisem žádosti vyjadřuje Souhlas s připadnou budoucí kontrolou prsdrsíštu dotace a 
podmínek přidělaní dotace v případě jejího přtenáftí a to včetně nutností zpřístupnění nového 
zdroje tepla a všech prostor, kde byly realizovány investice zahrnuté do celkových uznatelných 
náMadQ. {Podrobnosti budou stanoveny v příslušné smlouvě o poskytnutí dotace). 
Déle žadatel bere na vědomí případnou kontrolou Stávajícího stavu nemovitosti, otopně soustavy a 
zdroje teple před uzavřením smlouvy. 



EVROPSKÁ littS 

hU^íkf-íKiim-ih^p^š; 

Si'i/iti p&$.aisem žeosíei sivrzuje, žs všechny údaja .uvedené v teto žádosti jsou úplné, správné a 
pravdivé, 

ry\ [vj Scurtízsírr. se zpracováním a zveřejněním osobních údajů v rámci administrace projektu Krafě-
Vvsaa-s s ait"ům „Kohrtove do*ac2 v í<-e« VsaKna čísis Č^05.232/&G/Ó.d/í'7_O67/ěOOS15S 

•V temnici D"« .'!?no,20i? 

Mw 
Jméno a podpis Msteíe 
írésp, ó'přévňqné|c" 
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