
EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí 

KUJJP018KASH 
Ministerstvo životního prostředí 

Kraj Vysoana 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

PR02270.1104 

Cl. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina 

se sídlem: 

IČO: 

zastoupený: 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

70890749 

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen "Kraj") 

Sberbank CZ, a.s. 

4211011859/6800 

Radek Bělohradský 

adresa: Vilémovice 87, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

datum narození: 28. 12. 1975 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

číslo účtu: 2431350001/5500 

(dále jen "Příjemce") 
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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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ČI. 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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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 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 

b) realizovat akci pří dodržování této smlouvy, platné legislativy ČR a EU a 
respektováni 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 čí 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. Denisa Lupač Dočekalová, 
tel.: 564 602 551, e-mail: Docekalova.D@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. 

Ví. {jLMl>[*í čichline V Jihlavě dr)e 
2018 

y 

•"•*7 
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/  í  i / /  .7/  

1/ 

Radek Bělohradský Mgr. Pavel Pacal 
Náměstek hejtmana 
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u-pnpáVlé-vFasU^ dornu/bý.éív/á ledňotky v.ryi^cl spoípčnčho jmění .msnť&lů ZBÚh pou^' jelde/t rn^VSzeíú . 
ipi-přfe^pdkioriu písemného. souhlasu druheíió z manželů-.» písemného souhtasii ostatních spoluvlastníků většinového 
podiiu na _f)/*tídniótn^f^í/píjqířuynl".4^"!0^-"' • •" \ i- "•' .•' 

lviísu>-írvalé.ho p'Q&W 

''^MSy'lr'ifXCs 

Kontakt 

:'ůtá 

i 



KaňUúittií: 

MUOPW* U^h 
Fond i-'-O'iclptin^N.' 
<jy:c.íj^rú ptiK/r3rp. tj&W) ...VII.iii-iterst'M iiyotfíilio fwotfjfHlj • 

h r^?'is ctí >K',] h?, *-"j JTf'ifn.%, v; 
iáwiJjfeitgiiwwa^fež^fe^ 

Místo/salkane ( ident i f ikace-růfc l ínněj to dowu/bytns/é ledhgt j iy ,  kde bude reál izovano výt$?$$fój j t te) ' .  • 

£=3^=s?g*r 

Termín realizace 

gaisa|®i^^Miiwi 

•% 



••'Qf)árndní:píggťin):KÍv(iMii pit-sífccii iiKiiivMijliKi pJ-iSTfofjf; 

Předmět žádosti o podporu 

: .V>; *. <#• ií„ iMssmmf 
->a:ý'-?h <:-t -15žftW^^!sá#4i^íř-«« 

•> . ,-•»*'' _ -s. •» ' "* "í í. t'"- í • - * "- » -. _ , j ' /*. • - 1»/ 

Až 

1 A3-
Fiřoni' 

Aiítbriiatiífty1 ri-• o i tiihá palíva'-' 
kombtriovaíif _t i/i i 
Kotel .na tuha p3( n ručním pWtóádáoit»' 
výhi-atlfiě Ijjbrytasa-:' _ ^ 

:Á3''• .Automatickýkotel ná tuha |iaiíya/;výhřatloip 
'fitóň'!ayá'J \ ňcifíímat 

8 tejieirie Čéťpáíilc!)' 

Kóf)_deii.23ÍnI kotel na^ěmnkDlyíf 

J> -, (j.topna'Soiist-ava ' 

• ©i úK i _ r rnd^b 

" '-*ví3f¥n 

/ty-f-íi! 

• 
• 
• 

BÍ 

B" 

0 

• 
•V- pĚíjjšdé;. že celková caria projektu'u' opatření A3..-- áiřťpřriát.jí B přésáhrre ĚSstku (f-V(Ě#fcyř»»lnfr 
ť>P.Hv. í3!kiě'Zii i:elkoyé-i>1klacly',ikg? považovaná čarki ' f .»• Kř včetně DPH. 

V.p%a^|ife-ré!kavá •- -si,! i.H.ijcktu o opaťrenfAí. přesáhne částky • <•>'• • "-i;0 Kc.víehiě DPHctío/Ve kj-
ttílkovfeňsŘfecív á(<cé'^óýažp.yáná.casl'ka.KčvěéínĚ DPH. " 

V případě, le.tsíková ciina projektu irogátřeilí A3 - ruční-prtsďin" tastku i^!>$#MřV6fetně DPH, 
:bude ceikoxé náklady tikce pov.ažoyšjb.a ifistkar.i.r's'ngiiKfvt .Hi h jPH. ••• . , .'-

y-připaUě.-ži-'; celková cena projektu'u opátřsh(''Cpřysáji(Ja c 'ííh,;.': • KSvoetně DRH,.bu$e&!: 
Osikové náKl^tJyakctí považována čá'stkrt.'i'írffňť;ň/^-KčWřfi|ne.DŘH. 

Vvi>lni 5Ě.ťpnpa(íř.ííc;-iiij (fí?adat<«vjffcranfS«tň1cl6t>!r«lrt>i tepla tllo íeznaaiu výrobků a teiW^tfkisBipnfeh ru 
k: in.,'.'-.t-.ife^. Zilroj-tepla inusi bíi;rq;is:£pvui\.prů/Kolljkoyé cícu---V • ,2..kc>|í>-{67..vý?v,=j OPŽ>< óíJ /a 17),. 

':fpo;> pKÍKluířiiňri ;rim|i- vyMp#aí nšlin ptoppéíOtKtvWý^f;oliĚi)te;iiiiifs! voters lUfwcbríi.piáa;; liníiávhy ri.!,lná)^.5éííi<>ná 
.•j-rAanlí7Sr.í;_r.),'.uyclf'Jcnj ^drok' doxrvajijho piv.iv<vu-. 

ijiřipi!EÍ/ý ,Voí!)'j-i, rijf.r.ini pfSk'liiclňintn ie vyřěripvánp loncasnó Díiri okfrpuírtčhí natfobý-o mtiiímííhínvobjěimi 55 1/kW. 
•výkonu j<>.8tasoV'asiribri-kotif?: (Vrhtoě-;p! ipí?r/;>óhíj zásobníku TUV, pokuií-jp Uinto kuttóň-ulVíivi-kil'.-faťp půdinipkii pirisi i v 

pripúriíi tiifftiiBcc-taStii?,ifeiý věriWisiuolTiaili-ikfipntíňvSy [míi.-.j urnn>nujr fj-uísiřpřikladHm: 

3 



.í-.VROP-SKÁ.yWI.Ě 
Tnní) fiOiJdríixqKll 

'Vlfiřřaíní itrogVíih] Shmliir iiri&ifwH 

ů^i^.i^ětííaííítažAcíiapo,'i 
• : •  :  :  ;  -  '  . . . . .  v - ' . :  • • • • • . •  

MíílísftísWp iíramlhp |>!í>5l»v1Í " 

' •! Ar.f 
dznačerií 

Typové 

KDnstřuÍRě Ííotlé 

Jmenovitý tepelný 
• ••í-.-.jji (kW) | / J 

Prohořfvací (převážné HtlnSyé) 

Ods" 2řivód-(převázné .oc«!?ojZe]. 

Třída' kotle 

íp|</noy'*Cf 

:l., tríi.iá 

í. tiídj 
-  . . .  " .  •  - —  

N e tay ía ító fioi/efta'vý ro bcem 
-• ,? --.'-.".v i . t -•'>! 

Cdhrd pádiju (v %) jediidtijw/cii pníiv fi 
I jgfgf^fehérgie napokrytí tópeíriě 

Ďruh)poažíyanéh'0.pa.ljxalřšsp:..l?alivj a Mroje energie { potřeby budovy (veetiiě*ostatních-zdrojů, 

Dřevo 

Černé uhlí 

" 'íťiiij 

í plyn 

EleKtrina 

.line It, 

M 
yf 

ou t f ortilu jednotlivých psHv.h zdrojů energie . 

naprvélektrokotle; plynový kotle,, 
prírnoiópy/ kairtná spod.jV' 

v " 

XQ0% 

i s  výM .uvedený stávající kate) může sloužit jako .hlavní zdrel \ /tsyísjíi a í a  je 
pťoka; » i vozu"nebo byl v provoní před realizací výměny zdroje tepla/íáfítoíiíV"žadatel 
'prolili.'! v i jmci realizaceakce dojíte k likvidaci íiihn e kotle. .•••••' 

i. '• V , ; ' 
Žadaíy.dBÍei prohlašuje,- že' rifeclffjdtej Výměně stávajin j<j .i^é^špskijicítío/.yýřiračlrtě 'btomaáií. m 
kot^Í:'ii(>í(|il]teT:uÍilía blómasu-K • ';;"ť ' • " 'f: '•' •• •• ' 

Žadatel rqvr ' < a,'Že výše .ljVeden^-5'táwájfcr'kbjtél tietjýí v iTiiMUIostij heídřiVó xjilvi< j j. ."IfltíŠij 
podpořen : f alená Úsporám, Nšvl :zeiená úsporám nébo ze spoleČnýcsVípíoframň na 
podporu ví 

'jlK'i^Uiivi nUorrn^tjti'sfrjuzi v/yhío^ně k.vyhóčlno^el^ítkíú prrigramíi ^ řvjiv uč prijHi ( \ ný^ňjtHižádÓMi.jioknďU? 
:.řili(/írui.r)0(l:it!»kři. íf rbtjiiwjj dfirn V"yťň'jlBir^řáááíivĚ korleni iY,i :-'n=íuv;;?0'/.t!>V I ob_'í nci pcviij jMtíý-ii, 
.irtiiie-'-slquiii jako lilayňi žííro^vyiápčtii; 5 •... • 

•'y-Vyjj.liií >t; v uřlpadí; šri-iř!pinátš»i'^n"iimr> • • • 

*'i Sriiirpt,uvc>rjLiřiych púdliáqjfiifllfíjélHiáliv-íi zrlrpjú ̂ nefgte rptišj\|iJl lHO?é.' ^ 



.v,-v 
íimnilm nroítréf!?"' 

Seznam pbžatlQVíjťiých dakMOlénfů 'jjř.édlozeoých společňfi se žádosti'':. 

fj W^ŠT' Vý&K J . r*% »3- > "i »S_ - i 

„T" % t)% í* « ií ! {*• v 

s£j$y<^j&sir, X j '  Z  -  '^>Ay 

' ).-i;a.ikrírit-tťiXlokumerit«/. Kára óhíijliládáíg^ ísdostř 

Uftkumí-nt prinuur í ~ pi rvrrř-.ni ři:k i i » ňi iiií r 'ÍHy stávajícího .íríruji:'. Lí 2 I j' ' ' 1 
51? jnien.oyiv^ nym pr konen f ' iO kVMz^ tc i u>»irn'nto J j Ji 

1 i'ióu koTjř? IJófogfflřir u iku b ilie nnnil i , | ríoHm^h v' < aispadt-. ) n 
fcóntrpl* tPchnick^'ho-.'it'civu-ii huilf- enn ní tr i l i ?  if j  nym tk> »  {  <  nnwn d í 
re k i^ííMž.acl-y/rnény icíioje iepfd dofclo t 5 i:2/?.0.Ui (např ptotr Áoí o o <Ldi_u( i i j 
doktor u 'ikv-'irJjLi^iareKo koríe^oíňč .fúUjaftkurnentáceio je|W?.n*hudnocyí% 

£\/ftúPŠI<AUl^Ě 
:';íujui;žíiu*-.l' 

. 'Oó^fcicnť prv.Kjrori i 2iv. >is u'pn.vU^H 

"  '  ' " i iú-
;ím. 

•v o 
íjH 
•iiQ 

iMíitpl. podpisem isifeti .vyjadřuje ítfuKlM s;pnpadnou budoucí kontrolou '.předmětu -dotace a 
ijodminefc^řWěfenMoíace v případe jfejslvá přiznání a Xů včetně nutnosti' ípříštufjricrit nového 
iriroje sepfg. a. všech pffjiitgr,- .kde.-bylý fťša.íizovany jnwéE.ijfia čaUfnoíé1 čió- ceikůVých .ujnstainých 
íiáklarífi, ̂ PcKiK^bňostj-budou ;stfinoweiiý.vpffsh«ně.s.rrtlwý&Q pflSisýínutíidotácej, 
Ďíltí žaoátšrbsrp riá tfětlbmí přípaáijo.ívjiňňtrolou stáv.ájič.íhó. rtavai-pemovitosti, otopng.sotis'tkvy o 
řiird']0:'íapla před pzavřeiíím. smfóWy, 



SH ' ' Í:-', ' 

áip&i U.w ,, .H.WU-ÍI 
_  _  . . . .  . . .  

%ýj»rpp(iptšem laclatel stvrzuje,. že .všechny Majeúyeííéiyi uWO Žádbslii jsou sípliiů,' správné .a 
drSvdiíréí 

Í& Souhlasím sě zpracováním a zveřejněním .osobních lidajCi v rámci 3<ímirtistráíe projektu Kraje, 
Vysočina s iiáiýim ,;kótlíkávé dotace v Kraji Vysočina SI", číslo C2.0S,2,32/0,0/0,0/l7;„067/0DCÍSlS8-
! I i i u i ii ii!} 

— . -f-* 

1 
"ftfi:,. ^ 4- í-'rt-

'. ;|n,tóno.n:pod^Wbdatp|e 
" . .. ;;.(resp, oprávncný osoby). 

J 


