
EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí 

KUJIP018K4O7 
Ministerstvo životního prostředí 

Kraj Vysocí na 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená na základě § 10 a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

PR02270.1028 

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 spojeni: Sberbank CZ, a.s. 

číslo účtu: 4211011859/6800 

(dále jen "Kraj") 

Lukáš Mařinec 

adresa: 

datum narození: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen "Příjemce") 

Saši Machova 583, 395 01 Pacov 

31. 3. 1982 

Česká spořitelna, a.s. 

1299562183/0800 
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EVROPSKÁ UNIE mm 

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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* * * EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti _ 
Operační program Životni prostředí 

Ministerstvo životního prostředí 

Cl. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 82 500,00 Kč (slovy: osmdesát dva tisíc 
pět set 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 7 500,00 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 jednorázové bankovním převodem na účet uveden* Příjemcem a 
to nejpozdej, do 60 pracovn.ch dnu ode dne rádného doručení závérečné zprávy dle ů 8 
pism. e) této smlouvy. M v" aie u- 8 

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 
uzávěrů plynu k instalovanému kotli, 
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dl stavební oráče dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo 
úoravou Ítávaiící 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 vytápěni, 

eínákladv na' zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu 
zoůsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze 
v období do kolaudace (uvedení do tn/alého provozu), 

f) náklady na projektovou dokumentaci (technická dokumentace související s instalaci 
nového zdroje tepla). 

V Dříoadě že doide k rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
llóuvv DOUžní se přednostně ustanovení Cl. 7 odst. 4 a odst. S této smlouvy. Pokud 
dále doide k vzájemnému rozporu mezi Cl. 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 fii 
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 

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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„X „ . . , „ , .«t knntrolu v průběhu realizace akce i po jejím 2) Kraj je oprávněn provadetlkortrrtu ^ P^ ̂  nfe|eduj(c(ho po roce v 
dokončení, 

—j j- -i r- _ nH 1 ledna roKU nasieuujiuinu pu iuue, v němž měla 
a to po dobu deseti let pocita y ovenýCh čl. 8 písm. a) - písm. e) této smlouvy. 
být splněna poslední z povinnosti stanoveným o. h 

Ministerstvo nrovést i další kontrolní orgány, např 
3) Kontrolu mohou u příjemce p P ^ Nejvyšší kontrolní úřad atd. 

financí, Evropská komise, Evropsky uceini avu., j y 

. . .  o n ,  i ř í n n o s t  p ř í  v ý k o n u  k o n t r o l n í  č i n n o s t i  d l e  C l .  9  t é t o  Příjemce je povinen poskytnout součinnost pn y 

smlouvy. 

Čl. 10 
Udržitelnost akce 

• ' č, Ar, 31 12. 2025 s veškerým majetkem podpořeným v 
Příjemce je povinen nakládat nejmen , ^e|r^ ^yia akce realizována s péčí řádného 
rámci akce dle této smlouvy a s nelT\ ' nemovjtost, ve které byla akce realizována 
hospodáře a nezatěžovat tento mi J zástavního práva bez vědomí a předchozího 
žádnými věcnými právy třetích oso• • 0 tuto dobu majetek pořízený z poskytnuté 
písemného souhlasu Kraje. .Pr|Jer". rea|jZována pronajmout nebo převést na jinou osobu 
dotace a nemovitost, ve které byla akce ^aMzovdiw h j souhlasu Kraie 
(tj. zejména prodat či darovat) bez vědom, a předchozího pisemneho souhlasu Kraje. 

ČL 11 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona c. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, bude postupováno dle 

ustanovení tohoto zákona. 

Čl. 12 
Závěrečná ujednání 

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvnich 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému verejne 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 smlouvý lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Cl. 12 
odst. 2 této smlouvy a identifikačních údajů Příjemce uvedených v cl. 1 teto smlouvy. 
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Změnu ČM2 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto 
změnu je povinen oznámit Příjemci. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v 
Čl 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 Jifrlavědne 

Lukáš Mařinec Mgr. Pavel Pacal 
Náměstek hejtmana 

i fU  
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Příloha č. 1 

0: i-- ' 
. :u a: •' 

Kf Cl] m c m a  

Žádost o poskytnutí dotace v rámo Prioritní osy tt Specifický cíl 2 t 
Sníllt emise 2 lokálního vytápění domácností podílející se na exposici 

obyvatelstva nadlimitním koncentracím zneašťujících lát&< 

•ň f<raj vysočina 

"V oporaír,í program Životni prostředí 

Zadct?)' 

í. i 
5 .  k.ai'snoe i'A)Xr.!'-5ZZ 

miíii.oW.9 domu. «"<»* !i «•<««>«•>« dome. .5 re za přťdpoki^iu 
v.-.tii,r.u fi-wwíh ipcltr-te-w®ť: wm-w*** f«»»w <w ^'"rinisímím tmu. 
< ořlt.v:.< •;!«>«» jwhwthř v rá-Kti li^te&éhe sni Sni mania!.} }á,j, ^ ž „.,řfsfc:ň 
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Místo •a.-.w-fj-a {:íig~'rH'cce ̂ pdínfiého tiomu/bAa'djednal*y, ''debode tcolhw/óaa wéw ioíiej 



-K> 

tfoůrrM f: o u 

U: . ! A3 -A3 -
ruční 

A3 — 
automat 

A-ji:«wH«:ky kotel na tuhá pmm -
' amb.m /m^r uhiiJb)omxiaA'' 

»«. ni ruhá paíiva s ručním příklidénim -

výhradně bíorrtasa 
Automatický kotel na tuhá paitVa - výhradně 
btomasa*' 

TtipCÍÍlé C65'p3^;,3 

i- cnrientační '*otáí na zemni p!yn' 

i Dl 

Otnnnš soustíívs 

V)5 WC 

• uo oči) 

•-•• 'Jel!. -p-!= •.-.i* A3 -automat a 8 přesáhne částku 
Cfj; bud-: iň c«i!;o>.'« náMady 3Í»ce ptmiována částka f KČ včetně DPH, 

Kč včetnS 

v .oř.jMdč, ie- ceJ'W-i wna 3fO|£-<f.i n cpaifrni A2 přesáhne částku .: Ke včetně DPH bud" »3 
folL-yvé ná! ledy akc.?považována cás.lta •o Kč včetně DPH. 

V přfpsdě. že wfeavá cena projektu u opatření A3 - mm přesáhne část!,-!! í ••• -yr, # mH 
bude 2a ceiková náklady akíf4 povahována částka .:••• k:i vř.ňím DPH. 

V případě, jfe útková c«as projektu « opatřeni' C pfesriíwň částku í ,. ; ? kč vfcřfnř 0PH 
ceiiiiívé náklady akce považována částka . :>•; . ; Kč včalně DPH, 

; V-v nHíš se v pupafM. íe toů jS *«<*«*«!» vyfe'.wy .U-wrétnfirfrsí tí?pt;i #«< SMminu WraJtKů j techno!ÁHtUíínýíh „„ 
r.í »*»i W»* :,v,iK(ř"'r Kartfte** - a M« Of>řř nd ÍOI75 

J Cr>ra etltiufmhi) v»<H'! a** «<í«.ay <f <•><« sfti.ibw;<• viíímí íUw« prtc* ctociáv ;y a 'ikuby mwiw<(£ 
•» í; ) •!'- ''v^í, r!:v '-Si''.ÍVO\ř!í. 

««!!&•. (HiTnlm f?rj> vy?>»tató«» $u<jfawté UÍW aturoitiaf rtí « 'nímm.íííííra f:ísj«í-i,i 551/HV 
vvkyHi Ívťříirf íiiípiKítsáh;) í,?«htlft(í TUV. pjkmi|í? iísrco fcoíteiii alifAr4ft$. "«3 ptícmisKd jjJrstí f v 
(jfiOíMii liwtakcc l»V !"!-«« Jiífo-jraírcír.ííioiiiukyp.tiiva uwpjflujfci /irf^v pfM&Uni 
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Účelové .ireem" dolacs;. cit a pop* projektil " 

o anaían?" 
Vintínjs 

Výrobní 
čisto55 

Hon«rukca isotte 

neuviHter.0 tepelný 
vý!'í>«i '<cť.* (kWj 2<1 iw 

Prc5:oi ÍpřetfáítiS Sítinové) 
Odhoí.vae: tpfayáína ocelové} 
•Iplyňovad 

Třída koílí 

i.iřMa 
2. třída 
Nebyla stanovena výrobcem 

Dftsh potšiVanáho paliva fresp. pasív) a zdroje energíá 

. 

I Dřavo 
I Černá uhlí 

Hnědé unií 
ZsiíVťJ plyn 
Elektřina 

! Jiná {in/eďiej: 

£ 

• 
Součet podílů Jednotlivých paSra a ídrejft energie 

.3 
i j 

D 
lT 

Odhad podílu (v %) Jednotlivých pafSv a 
zdroji! energie m pokrytí tepelná 
potřeby budovy fycetna ostatních zdrojů, 
mpř, eWktre';ciplynové IwtSe, 
přírootopy.•r*-*a aparí.j.'" 

£3 
% 

Í50 
r, 

% 

100 % 

Žadatel prohlašuje, te výíe twadímý stávající kotel mula «|oo5ít jako hlavni adroj vytápění a & je 
prokarafesífiá v provozu nebo byl v promni před realúract vpmšny zdroje tepia. Zároveň fadatef 
prohlašuje, íe v rárntl realiiBos akce dojde k Wtvidad tohoto kotle," 

Žadatel dále prohlaluja, fe nedojde fe yýměně stávajícího kotta spaiujiciha výhradní' faioraasu za 
kotel spstujíd uhlí 3 blomasu. 

Žadatel rovnal prohlašuje, la výše uvsdaný stávající kotel nebyl v minulosti, nejdříve od 1 i, 7M&, 
podpořen 2 pragranaú 2eie«á úsporám. Nová zeSsni úsporám neho iě společných programů m 
pBd{iortt výroiny kotlů. 

"n>í>:>éf>wuiÍ!«sri::;:e *.SÍS !ií vy.nrjrinir >' vyhťiítoPMMii -jíví;í<*t yiogríitnu j nnttáji vls» n:t y>::itMpnjrf; pítasij st; 
sp:!j,'n,t ftmlmnka, M jřimKm# «6n» vyt,H:-?r« (i?v>,Mr)é taí!í<?n) n,s puvní p:iI'm 3 ňitmmmi *t»*í r.a íMvím s.íilvá 
múse jfouíSt i»lo hliVřiíidfW vytápěn.'. 

"'? Vvtíoi >:ť v pífei-lfc. in i'f »!"aíc-."i ixmn 
4;< f,si. fj(i:í í«Ý<!< *wí'-' .i 2>.ííiflĎ ,.-<K*r:iL' mtii! t<v; i.00 
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Srttna 
-. ^....^„^tiiBřsdlašesiVS-hsposSíflfifiasácíssU m soiaesovswycn ocim."*-"*' -

m 

0 

bil 

. . . .  ,  .  .  ,  , v ř }  i M  t t w y  s t w a i f c ^ o  « M e .  u  < * < #  r d « * m ť i t ý « f >  p > - » »  i: r>. xn<\ } '„'L Ví; !í í > .ií ( it> •- •' '• ' 
? ^ ( ^ ^ >t r,rt ^š! ňr'íMii ninim nt*í 10 fc\V íi* t^řo ririkwnť*m mhnnlk jmv*n |vr<&o*ujfc<Jft 

, _y ~ " ř' njv,-íí l< /ibstl!?íř i" i' • -I-'-"ífiOty!. V ptfjJWÍ*, řJlloí"! lUv<J»!íii?t!l fi 
'  '  ' ' ' ' \  :  , , ,  o r r , !  . - , í .  t  l a  ̂ ev í íHs f ,  l o t ám a«xo ia  < ía s Jsd  pK t f aMfc í .  ~Í i:. "i \< >>•"! : >'U ' 1 • '• •'' • - • - ř 

. .. . wí,, ffrtl V* 5' ':'r 'oU)b»! íí »!vt?dí^ií uv,vt:Mtí ?;.|re!*< tmú-í do f.ra^urj , Uičo\uv* ' v; /i'"'1-- '• «> • , ., . ,' , ,, ••íV.i '^isU^K"íit^" -hcííncíc^r1';. 

?sHaí,.s ^ - .i^oíit vvíadřute souhlas s případnou feudoucs kontrolou předmětu dotec# a 
ápdwíná '" * áaíacs V případ* jajiho přiamání a to vřfttnS nutnosti ipHsíupnSní novlho 
icHs:a t»»l ťonjrtóf, Ne l>*ty reslhovány teestíca zahrnuté do celkových uínatalných 
nMÁáiuiPo^^m^huám stanovaný v přfelužné smtotwl o poskytnutí dotace*. 
OS* žadata! bare m vědomi případnou Kontrolou stávajícího stavu nemovitosti, etojmé soustavy a 
?drof« tepla před movřenim smlouvy. 



.• ^ ^ i - •v.-:.'" . •-fe--s... 
; '; n * Cť'ír.i'.>> £ i ••:>:?,'Xx •/:••:.<• -:í=: "-ív; t-o ;-v. 

Svým podpísssn* šadateí serr^e, í« všechny údajs tareáané 'i iěia íátlastl \mu úplné, sprémí a 
pravdivé, 

fjSouhlasím s» zprmovámm * zveřejněn/m osobnili údajů w ráred erfroftiist/aea pro|efetu Krále 
s/ysoBna s ná*v«m „Kotísnove tlotac* v Kraji Vysočina II", čísla Q.05.2.32/0.0/G.G/1? j2fi*7/OG051Se 

E Pttcove Drt» 16.1C.201? 

jméno a podpis las&tele 
ífess. oprávněné osoby) 
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EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržností _ Operační program ^ivoíni prostre i 

Ministerstvo životního prostředí 

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

Jméno žadatele Příjmení žadatele Rodné číslo 

tukáš 
Mařinec 820331/1523 

Trvalé bydliště 

Saši Machova 583, 395 01 Pacov 

Evidenční číslo 
KUJIXP17P6JN 

Popis stávajícího kotle 

Typové označení 

kotle'5 Íi'trí?rA i/ié 

Konstrukce kotle 

Výrobní číslo*} 

Prohořívací (převážně litinové) 

Odhořívací (převážně ocelové) 

Zplyňovací 

Jmenovitý 
tepelný výkon ^S" Li. i / 

• 
• 

* Vvptai se v případe, že jc označení irrá^o 

Ž*d--lel prohlašuje í- výfe ..vedený sf.-ív.-,iítí kotel mOže sloužit jako hlavní zdroj vytápění a že je 

prokazatelně v provozu nebo byl v provezu před realizací výměny zdroje tepla. Zároveň žadatel 
prohlašuje, že v rámci real-zi.ee akce dojíte k likvidaci tohoto kotle. 

Žadatel dále prohlašuje, že nedojde k výměně stávajícího kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel 

spalující uhlí a biomasu. 

Žadatel rovněž prohlašuje, že výše uvedený stávající kotel nebyl v minulosti, nejdříve od 1.1. 2009, 
podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na 

podporu výměny kotlů. 

Žadatel svým podpisem čestně prohlašuje, že všechny Informace v předloženém doplnění jsou 

pravdivé a úplné. 

Dne 

fi 
// 

/i. 

Jméno a podpis žadatele 
(resp. oprávněné osoby) 

tel. S64 602 537, fax 564 602 423. e-mail po5ta@kř-vy5Mir».íl, internet www.fer-vys0dna.c2 

ičo 70890749, ID datoxé schránky kratóoti 


