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Smetanova 357, 394 03 Horní Cerekev 

27. 2. 1954 
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Ministerstvo životního prostředí 

Cl. 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 prostřed! 

Cl. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 120 000,00 Kč (slovy: jedno sto dvacet 
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 150 000,00 Kč 

Výše dotace v Kč rozhodná pro procentní podíl 120 000,00 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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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 včethě 
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 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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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. 

2) 

Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy. 

Cl. 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. . • f 

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 

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. 

smlouvy. 

/* 

Y {/CíJÚMA éíčltJgsi"^jpjg -/s/r J? , 

/ 

Hana Tvrdá Mgr. Pavel Pacal 
Náměstek hejtmana 

m v>' 
žížktva 57 ,  S87 33 Jihlava 
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Příloha č. 1 

' >=•;= 

*• . 

Žádost o poskytnuti dotaca v rámci Prioritní osy 2, Specific-/ ni 9 i 
Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na exp0>H 

obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících fáCv 

Kraj Wscťina 

Operační program Životni prosírailí 

Žadatel4 

i Hano jTwdá I i __ ( I S4S227/Vff>1 

vfóstofe múmr.ěhů dams, ' 
ssoíovis.ítnii wtiitmébo ttomit, Pópr. vfastnft bytoví jetínolky v rodinném dnm* * >9 - ,« 
souhlasu osutnfeh $poluvtwttií!a& '.'éíMnováho sodiio n* předmámatTi rodinném domž *" **" W fMemntfot) 

* v»(ip!i<í| vlastnictví wafitnefci *n»AlW« jednotky v rámci wtfcÍDéha jmán! rwÁw fí,, 
fdsemtho mMm vrvhéno i rngníslú a pi-smnél»0 souhlasu "*w (50ÍJře wkn» mwMj 

**«ta M ««*»*» domé. " °Statmeh >?«»*«*** vé,snového 

Místo írvaiého pobytu 

i Snirfuirtova i 357 i -~™ 1 I 

i Horní CereKcv [ {3W 03 

Kontakt 

i -420 Silli 164 015 |ates.Mxjy@consrum.&; 

1230014185S/2D10 
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ftdrsM 

f(K»lkíic« (íuerUifikocff rodiiirtéhc domu/bytové fetirmtíe/, kdg bud-: realizována výměno kor'-?| 

f Smaranw® 

Horní Ca'e'<^ 

35.404 •ij4SS:!}1 

T-sntiín 

"  ~  f  • '  

0 
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P/sdmlt ládosi? o podporu 

'•-IWiirSí'.;)/:. •"'••Uiúi 

A2 | Automatický kotel na tuhá paliva -
" komfeinovanv'ufiií/biomasa'1'1 

A3 -
ruční 

j Koíé na tuhá paliva $ ručním přikládáním 
; výhrado# bíúmasa" 3 

A3 - I Automatický kotel na tuhá paliva - yýhZ,fňlS 

automat } biomasa13 

Tepelné čerpadlo* 

Otopná soustava 

Ot í Akumulační nádoba"* 

2311 0 00 

Kondenzační kote! na -amni pjyn 

V případe, f* celtová cen® projefrtu » opatřen/ A3 - 9«tom« a B a. , 
OP-i bude- za celkové náklady akce povalována částka " LaSt'<u 

M"a !<c včetně DPH. 

V případě, is celtová c«na projekty u opatření A3 přesáhnu čá*ť . 
nJU}+i+it* .£ . -  * • <  . »  ^  U  

><i vletnš 

celtové náklady akce považována částfes : Kč včetně DPH, 
^ včetně DPH, ̂  

V připadá, že carová omw projektu u opatření A3 - ruřnS ař^hn -. , 
h, *»(. »» rmlUrw* nákia,+, „w . " Př®Suhí1€ WStKu -bude za celkové náklady akce povaíovém částka 

Ki včetně DPH, 
'•<č >/&?íri-ě OPH, 

vpřípadě. le celková cena projektu u opatřeníCpřesáhne částku •• ... 
celiové náklady akce považována částka ' KčvčetnSDpj-i Kí vřel:né 0Í>H, bude, 

: yyjňif se v případě, it ml již la&tetobraný ten^étní řtíroi twsfa *» w 

• "*•* <.. mnc fe?. vyna opžp od ím « - cena pffflu^e «*«* vyřádí, nebo otopná «wwíVyVjo6« ňb^hu-e «,< „ , " 
* m'UXL íj, uvadwt stírej® <fo ímiéKo provozy. ' '~<wt stav«íW'' prfce, tfadivky « sbjfcv spo^i 

3 V připadé kotli « *«&*» eftMWárfw ie vyrváno mi ,tl;mu!ařnf , . 
vyícony im^cvsnéhn kotle Wet,-té s«p9dňéřso ilsota/ktj ruv pokud (,,• ' , ° ob;*mu Si V« w 
«**»**imt5Í3W "«*- ̂  Vedl,; «^t>cká aodávky pa^ umňifiuíe rM!' » 
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-JsVv 
<!:;".:'í;í • ÁV-
(V u --v;; 

ť!íi;!wva vj?• c'is'-;ř riotacs, cíl a pcois projektu 

1VPfVec, í VIAORUS ' 
ezflafewtf"' | 

Konstrukce kctís 

j Výrobní 

i. číslo 

hošUv <' liníHár.avé) 

; Odhoříwn f :n? o:--'cV'i"j 

2plyfiov3<í 

Tříd?? kotle 

J l. třítí-5 

TTiVíuT 

i 
S i'vjivi s.u iiv řt, , ,> .-"beom 

í Jmenovky topaujy 
'ii.VZ 5 téKún kotlá (kWj 

Druh používaného paliva {rasp. aafív} a zdroje (snergle 

Odhad podihi {y %} jednotlivých psilv « ? 
zdrojů eneí-íjiš} rss pokryti tep©i»é f 
potřsby budovy fvcetns ostatních zdřcju, : 
napf, doferokotís, plynové kot!«, i 
pflmotejjy, teitjoa aped,),1* \ 

Oravo 
ÓvTsé ortís 

j Hnad« uhlí 

Ělaiuňna 
líné (ovecftej! 
;cks 

!> v) a energie odilujec 

- prohlals:,., .. jy4—n, »rávsjícf Isotel roOSa slo^iů kUo ,„<wfíí a,,*, í«»pWsi»|* 
. : celné vf f> * j.ívwíu přeci raaltaacf - í, ije te, "* van lariats! 

-(.'iíuja, lev. v n.'r«» r* ?;skca dojdak likvidacitohotokotle, 

: dáte přehlasuj®, 2b nedojde Is výměn® stávajícího kotle- spalujícího výhradně bJomssu *a 
slující uhlí a biomasu, 

rovnšz proHažuje, ís výsa uvedený stávající fcotal nebyl v minulostí, nejdříve e»:l X. L 2ŮQ9, 
n z progi'SiWw Zeleni úsporám, Nová zelená úsporám nebo kq společných programů jjg 
výme«*/ katí®. 

••},• 'tu-r. < iofomwct! A'í'JÍ; výhr-Klrék vykodfiocení efektů W4CW a nsirwji vl« na přijdiíádMSi. pokud j« 
' ">lvv dí;i:s yytópoít P;: v i-n- W;."íen" n/> «u.;- :• j víí>;í?~: \'!Í:v,-
m.j.v «lr.u?it jeků Wwvní ziiioj v/tasžrx. 

>: v pHpvik Je Je <srsače«í »rsáit>o 
tisddsníth psďiií pivužítvcls oaSv »idfoju sisntie musí být 100-,.. 
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.7•.-"í/s-S-A 
%,;d :" hk ' s:,=i s; ví? :i ;•: r :•-; ft -> 

Syrian* t-oiaíiovsnvch tíckurBcníS písdialsnycíi spnísíné se žádcMíf 

i 

'i ;;ííkftné?s dci.-umirty. fetart pí«c'Jád3t« k žádosti 
ť ři mmm Pfir. . stávajíah,, tdrofe. u stírku r»h,4taních ^ n ^ 

á « kmíů «. jf-WWžym wmm tfltomm niHim stóJOkW fa* tento úakur.iw mhraAt riním ^w.l í"" 
sňí;;> «otti I f i <-" -/návod k «te či M a'ckwYwnty), V příptdg, ře i,tí«rtsi ' ' 
fcowole *»-> 1 ( .KWt i hibh vf&snS m» prokwwat jiným eettHfcm, je (j®do«i íárovaS rioložit " - :' ''7'" ? 
is v hjsKiw • •-i e* j sdfoj i tepu lioSk před 31 12. mstnapř protekci a imdtoftmáfa, M-cií tů>ilů r1- *' 
stóhd n Iftvidad starého kotle *í«wl -'owtlakumaníaca o jeho iiwhodfwssr:^ —3 

Žadatel podsisam žádostí vyjadřuje souhlas s případnou budoucí kontrolou Dft»dw*h, 
podmínek pndltení dmeš v připadá jejího přiznání a to vSetně nutnosti 
zdroje tenis a vfeeh prostor, ltd* byiy realizovány mvastíce zahrmňi do cdfewHí u-«- /?!?•"» 
nákladů. (Podrobností budou stanovaný v příslušná smlouvě o poskytnutí dotace) !l 

Dála ladattí bars na vadorof případnou kontrolou stávajícího stavu nst-nov?tostš"ew-.tWá 
tdrofc top/ap?«dutavfsním smlouvy. ' •,esevls-íl<!í s 

-
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' ' ' ' " ' ,í*" 

Svým podpisem laíiaía! stvrzuje, ža všechny údaje uvoden-í v léto íádcsti isau úplná, sativné n 
pravdivé. 

1/ {Souhlasím se ípfSíavJmrn a zvsřsjnlnlm osobních údajů v rámci adrrsínístrscs proíektu Kraja 
"9y3cčina s náivem „Kotlíková tMace v Kraji Vysočina II", čisio C2.OS.2.32/0,O/0,O/17_CS?/GODSÍ58 

V PeihrimtiVíi Dne 1.0.10.2017 

Jméno a podpis ísestele 
(rssp. oprávněná osc&y) 
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