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EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí 

KUJIP018JW31 
Ministerstvo životního prostředí 
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SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE 
uzavřená na základě § 10 a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

PR02270.1006 

Či. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina 

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

IČO: 70890749 

zastoupený: MUDr. Jifiin Běhounkem, hejiiTianern kraje 

k podpisu smlouvy povořon: Mgr. Pavol Paoa!. náměstek hojímana 

bankovní spojení: Sberbank CZ. a.s. 

číslo účtu: 4211011859/6800 

(dále jen "Kraj ") 

Phuc Le Doan 

adresa: 

datum narození: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen "Příjemce") 

Skrýšov 62, 393 01 Pelhřimov 

14. 2. 1986 

Česká spořitelna, a.s. 

1819642153/0800 
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ČI. 2 
Účel smlouvy 

Ministerstvo životního prostředí 

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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ČI. 5 
Dotace 

Ministerstvo životního prostředí 

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. 

i;elkové 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 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 

Příjnmce: Í'IÍ? zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 

11) iH3li7.ovat akci při dodržování této smlouvy, platné legislativy ČR a EU a 
respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména účelnosti, efektivností 
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 

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 
doiaco a nemovitost, ve které byla akce realizována pronajmout nebo převést na jinou osobu 
(lj. 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 Mgr. Lenka Badalíková, tel.: 564 602 552, 
e-mail: Badalikova.L@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 dne dí:J.:ÁQ.Ě V Jihlavě dne 

yi / / / yyy 
ty ^ 

Phuc Le Doan Mgr. Pavel Pacal 
3 
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Náměstek hejtmana 
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V Í^0í-">"4í>hr v ^púSiVn^.o srv.ť?-; íT-of^rkí .rád4 piHu-.- vvc ;> *:*;ars?íríi-f 
pf vc.p'."i':i.í jn l; 3'h >í'-K'r. •>.•:.•[v;;ov<>;•*« 

iVlisio irvaíéiio pobylo 

jiOphliCgC«n?l'!:>?! r.? 

; 1«?S64.; 15.^0800 



KontRfetm adresa 

ÍVÍÍSÍO realizace 'identifikace todinneiHt temu/bytově#dmtky, kde t-.yJe m<tm»a*c> výměna ÍOÍFE/ 

1"<i íčísu; 

• Mr-

:->C 

Termín realižaís 



,-Í-Í' r;: ;:*<5ixí :Í";I 

Předníét žádosti o podporu 

A:JIR.S>Ií'V kotci "TÍ Uiha paliva -• 
A<* i kombinovaný uhli/biomasa' 

As - KouH na tulia rwíwa s ručním přiKlácidnim -
ruční j „ýbradne biomaia' 

Až i Akicoisiofickv lioiel na t.ihá Miiva vyhrndoó 
íUto-fia; : mvnňia ' __ i 

íi i; lepelné žerpaflto' 

C | Konr!en:ační ,%otel na íprnro plyn . 

0 j- Otopná ^ouSifiVE' : ^ 

• i Akumnisční nádoba' | 

1 
D 

• 

• 
• 
H 

• 

WOO-Xj 

•; ísťip.ídŤ. •><•• céíPová cens prwe!;íu u opatřeni 43 - automat *. R píetAlwe r.ás»ř:« V. •: •""> \£ VČC(:Í<< 
Ji'H. 'a csikove iwWariy «!tce novsžcwána částka >.'?.> Kii včetně DPH 

v pr cehy/s C»»»3 projttktu M opatřeni A / přesáhne ČA^ŘKTI I ' . ;-! Kč vOsuw OW i. biníc ts 

ttíliOvi! 'wi. I,k)I. 9ř<.o povaíováriii ÍSítka :<X. ťf... Kf wrctiié DPH 

•>'pr ipatlt5. :»? cenová i.ei'3 fHOifktu u opuUeniAj rutiii př&syfunj částku . "z >- kc vítílnš DPH, 

N«k* za ceíkové náklady sktp považována částka 0X- Kř vcet.ié DPH 

v pffpadč, iíí ff.||;0v3 cam) ;jsojt:>kru i! opatťoní C přejaivn? castku . 

celkové náklsdy al«# povatována ídsika :>• rs> •. •' K£v<ftn? ŮP-H 
<<í: vrť-ífií DPH, hiKÍi? ía 

Xc- •: íí v ,svs vybr.i-.ý iior:í:re>^i .fiii.i rř;._ v>r:v,.-ij ..., ^ <ii3•., 
•• .*• -M'^i ?' £"Vi i £<(• ^QiU In V. / ' U-:.;' ŽO5 

Í >?'.=: «R vyí,-;>í: Í'>.:S?.ÍV; W;!( ()b';H LILJÍ v.-ir í.-lit '• ifcíi.W, Y ÍÍ.KWS; 

V pí;D-:''ť- »v!-l. ; f í Š-1 ̂ ;<• ,•/' '>G;:i-vw iií-i- ..ir;i"-.«l,-:ín. L, :.,i, s;...u; 
•/VKÍ.-ÍH' !*««:<«,,. Si-ÍK. í-dn-ir-fi ^síeacošit^ -j u>V, -.s-v.'.v t.vi-Sl<S '-:!ří t.-:.};. . 

kf.JSť:. Mřr> 'JOljiO ii^rosnail-rké poíiílv v y;.ilva s^e.Vliit I rs: 



V 

' 

Účelové určeni dotace, cit a popis projektu 

H Uí'°bl,i , • ! » . :  

označeni• -

v'.-.Iw .V. ±:JÍ:iř:'... : '.5;̂  
> • < -• ' ífncu..,, .^„,.5 . , ; Ali»ílS kílTíf-- I ift j w/ A'!\ /'!•••/'•' ' i 

c - ' •  i  ííslo4' •••• " • V ' •'•Jikon kotle (kW) 

Prohoflvari (převážně litinové) í j* j 

ty tepelný 

Konstrukce kotle 

Tnds kotle 

Gdhořívaci {prevážnfl ocelové) 

Zpíyňovaeí 

i. třída 

Z. i říďa" 

Nebyla stanovena výrobcem 

• Druh používaného paliva (resp. paliv) a idroje energie 

I | 

T r : •: ; 
j Odhad podílu i y % )  jednotlivých paliv a 

Htlrojú energie na poxryu tepelné 

potřeby budovy ně ostatních zdrojů, 

. mpi, efelířrokotte, plynové kotle, 

přimotopy, kamne apod.)/'' 

Dřevo 

Černé uhlí 

ulili 

"f-rr-ní plyn 

tiívtřínr, 
Jíl ' 6  Íuvsíi le): 

/ ]  

ívl • • . • 
Soiícet podílu jednotlivých poliv a zdrojů energie 100 % 

Žadatel prohlašuje, že výíe t ť cUv.-jic ' O*PÍ může stoulit jd.Ho HLAVNI ídroj vytípč-ni « že je 
prokazatelně v provozu neat. f *0V0' •. tu icslizací výměny zdroje i«pls. Zíirov-aň íaristd 
prohlašuje, is v rámci realizace akce dojde k likvidaci tohoto kotle. 

Žadatel déle orohlcšuja. le nedojde k výméné stávajícího kotle spalujícího uýhradné Woroato <« 
kotes spalujíc! uhlí a biomssu. 

Žadatel rovně! prohlašuje, íe výše- uvedený stávající kotel nebyl v minulosti, najdříve od 1. i. >005, 
podpořen i programů bolená úsporám, Nová rftlená úsporám nebo ip spolofrtýcli programů na 
podporu výméttv kctlii. 

:  • !  y . / ' V  - -  * ,  .  , ř j  ,  p .  : <  > v :  r í V ; '  ] •  ^  : >  r - , • :  [ 5 f . i ,  
;; :í h ><• • r~i .r.v ; : ňv::./ ]y-: 

: •- OM-'-Cr;. :>• .'ntr »•> 
\ V-;**.'': >. '• LV;-'.:'iu <s uV v <* = - l'- •** *>>'- K>0 . 

GVt '^'sohiA icc^řj A 
4 /• JiiS ••ď • h 



;c- ř; ťv. 

Seznam požadovaných dokumentů předložených společně se žádosti'-"; 

[7] 

/ i  

• 
• 
rn 

• 
• 

r * s ! "  í * 1 '  " ' í 1 ' : -  :  a >  • ! .  ; r :  ̂  

') 5;J••••»: ^Uf:>y h ^e;?'sdy 'v ) ••". v.- > :ri.-='.= i ',/ ..•<)j.r. 
c .i ! i'.'t?:. '»'?*• kvV -„V i-J:< ?:}•?. J,<í\-<u A f>; č5 -T i-;r =: • -

koilř ; ~ v- : vvc: t \< poprvé. />• •• -'j^V- ••viri •;< r 
->Usí^ w> S;s ••?..* : :"v'v : rl-.xV i-.íí 5'•-.>• »í'\.;s: 

• í ;• vý;rt.:,v Í05V.Í íJtVi H. 1/ rMť> ináfM . pít;-?ť;i í? :.-:í -Wi-'u: br>*t:i "i : ;>• :/-V.r! :«*]-*• 
:h' i• • • v Cít ;i "3.i -r?íM : \-Ctttni: ?ru.:; 0 = ^-c; 

Žadatel podpisem žádostí vyjadřuje souhlas s případnou budoucí kontrolou pffdmč-tu dotace a 
podmínek wklř-lení dotace v případě jejího přiznáni a to větrně nmnosv, zpřístupnění nového 
zdroje tepla a vlech prostor, kde byly realizovány investice zahrnuté do celkových uznatelných 
náídadú. (Podrobnosti budou stanoveny v příslušné smlouvě o poskytnutí dotace}. 

Dále žadatel b«ce na vfcdoroí připadnou kontrolou stávajícího sía>/u nemovitosti, olopné soustavy « 
sdroj« teple před uzavřením smlouvy. 



Svým podpisem žadatel stvrzuje, že všechny údaje uvedené v tet o žádosti jsou úplné, správné a 
pravdivé. 

• fouhUismi se zpracováním a iveřnjněním osobních údajú v rámci administrace projektu Kraje 
"Vvvjcin-, % nw t- i „Ko.ii1 o"c <.%. . Kroji Vysccina fl", číslo C2.05.2.32/0.0/0.0/17_057/0005t58 

V 5 Smvs i Dne 

ip t'!U- o-joby! 


