
EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životni prostředí 

KUJIP018KCK7 
Ministerstvo životního prostředí 

S 
riskli 

Kraj Vysočina 

SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE 
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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,1 náměstek hejtmana 

bankovní spojení: Sberbank CZ. a.s. 

číslo účtu: 4211011859/6800 

(dále jen "Kraj") 

Michal Šafrata 

adresa: 

datum narození: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen "Příjemce") 

Ke Stražišti 261, 394 26 Lukavec 

7. 12. 1978 

Equa bank a.s. 

1011805212/6100 
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Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí 

linut rstvo životního prostředí 

Cl. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace") na 
modernizací 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. 

I Celkové náklady akce 150 000,00 Kč 

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

j Výše dotace v % 80 % z celkových nákladů na akci 

j 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 6, 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. 

Ministerstvo životního prostředí 
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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 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 



místsssiil®;; 

Ministerstvo životního prostředí 

o 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"). 

EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí 
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Ministerstvo životního prostředí 

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) Táto 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. 

y ! b , / / \  V C !  dne 
2 7. 03. 2018 

' // /-l V Jihlavějjne 

Michal Šafrata Mgr. Pavel Pacal 
j\Jám/šetaLs hctiřmorio 

Kra) vysočina 
l^ova 5 7 , 5 8 ?  3 3  J i h l a v a  



Příloha č. 1 

EVR0P3KAUNJE 
řůtu 
Or.HrsWpiiiflRim fxoslMdl 

!.!lnniHrt»i> ;ÍH'tniliň (mutííUi 

Kraj-Vysočina 

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 
Sti/žit emisé ž iokaiiiího výtápění domácností podílející se na expozicí 

obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek 

Kraj Vysočina 

ppacachí program životni prostředí 

Žadatel* 

mmmm 
7*1207/1390 Saf/ala Mích si 

• rud'l'fi'-'ilO licinu, 
• ípuluítJStniť Krtin/líhu: itoiiiif, iwnf,. v(áitmi,í>vtnvS Ittfnoiíiy v rodinném :tíomí, t \i iď tJřidpokladu .pisii.niielw 

u.'ihljvc UI>«I:I«II uisíhwHitniků váifnciyího.poííílú na pňšrfmětiiám rodinním tíútně, 

• •« íí^m HíiimiNi fotkuriho c-»«ifl)»w»»^dpw«i!(v rtaia.spsfefehpim«#ím»Me«:«iWÍou»ied?«<-mfHň 
*» pírtpoiibdU pisemnsha.*ftultte.4u JnMfje-immiM z pisemncta souhlasu osutpich ipeluviíSlniW vétSImwího 
•joíííiu n.J pf«c/óítft«ié.'T? ťjiííVjiVíM tínniš. 

Místo trvalého pointu 

mmmš ssass 
l<9 SIRlíiSli 

Luhován 394 2G LuKavnC 

Kontakt: 

saíf.wcifgcenlruni.cj 

10)1805212/6100 
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HI • EVROPSKÁ me 
seiKfr3ito5li 

HIM OpefflAnl prtjíjfTífin ?rvOíř"íl pírtSíteíIÍ 

Kontaktní adresa 

MidlítííUvo Mítlmtw (ikkmií! 

Míříti re»li;a«fr (Identif&acti f'oSi<mHe> émit^bytUíM jednotky, kde. bude.ie^íižovóitů-.oýměfío kotlej 

Ktí.SlrniisII P1*1 

'̂ gs&mmňmmšm 
luk;iv«t LuKav.tíc 

gguukavfieu'P.i^ 

Termín realizace 

!|í 
?. 



SVROP.SKA UNlli 
Fond soudržnosti 

1 0^ftóní:(xcgro^&wwíeíDsiteif Mini iwitvi! teiwiho iitiutííiii 

Předmét žádosti o podporu 

A2 

A3 -
rttžtií 
A3-

automat 

B 

C. 

O 

Automatický kotel na tuhá páflva 
kombinovaný uhll/biomasa1 

i««mhjMi .nutil •"* 
ř. V 

Kotel na tuha pijiva s mlnlrfi přikládáním * 
výhtadné blómasů t,7 

Automatický koiel na tuhá paliva -r výhradně. 

. biomasar"1 

Tepu lesí 'íerpodío' 300, ana.-

; Kondeiuacrtí kotelna lemnf plyn 

Otopn.i soustavě 

Akumulační.nádpba* 

• 
• 

§ mflOUr 

V případě, ta ckIIíoví cena projektu u opatření A3 - automat a B přesáhne Částku ISO 000 Kč včetně 
DPH, bude w celkové náklady akcepovaíována íástka líii)0U0Kť.véětn6DPH. 

V případů, la cnlkwá.eena projektu u opatření A2 přesáhne částku 100 OQO Kč včetně DPH, bude za • 
celkové náklady akce:pavažavártá částka I0Ú UÚO Kc wíetné DPH. 

V případě, žo celková cena projektu u opatření A3 - ruční přesáhne částku 125 OOO Kčvfetné DPH. 
bude is celkové náfcíady nkce považováno fiitstka 125 000 Kč vřetně. OP.H, 

V případě. Že celková čerta projektu u opat/enť Cpřesáhne.částku Ú6'fiG6,ě7 Kč včetně DPH, bude za 
délkové náklady akcepavařavána částka-J.26 666.GV-KČ včetně DPH, 

1 Vyjifdíie v případě, it má jtž íadattí vybraný'MnkWtnf itítbj tepIS «lte Seinami! výrobků-o technoloon ílostufjňvdi m 
Mtntr/Avhtrtiřj;;. Zdrcj.íaBlů rno)i být rogKlRiVitnpro Kobková dotace -2. kolo (6? yfm OFŽP.oíf 20171. 

'Čína (iřiiluiinííio idftjsvytiípirii' new olopiiě souslsvy v sohĚ.óbjaliujs itavsbni prače, dadávKy ssiuíby ipoienč 
»íeílltnti, tj.'uvírtínf j(ír>j)e iia ttvalího pio'vow. 

' V iiřípidé SuJilfi i míním pKktitfMn |i; yyíorfoviro) soiifasitěuiití aHufnwjaínf n iitóBy y Minimálním ob|«mu SS .l/kw 
výkonu iinutavínšuo kotle, {viemé pífpadnsho í.iiohnŇ 7UV, (lokuri |B tůnio Itotiem oliNvdiij. Tato pntfrninka nlalí I v 
gřtpíůi řnKJl.Sťi! toU«A který yudíů MlónHHiCki puiJdtfky paliva uniotib)v i 'utni pfikbltljni, 
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•,gvR(JP$KÁ UNjg 
.=•}•«) jásuiíríreísli' 
.ÚpefaiW pftJflram&wwV prosifc-dí MllllSIfi-.nu iiWlfillupHiit/íili 

Účelové určeni rlotace, cíl a popis projektu11 

Typové datoM-dw. 2*1 Výrobní 

Číslo" 
156242 

Konstrukce kotte. 

Proharíuací (převářně litinově) 

Odlinfívíící (přKviSíně* oct-lovti) 

Třída kotíe 

Zplyrtovací 

1. třída 

2, třída 

Jmenovitý tepelný 

výkon Itoíle (kW) 24 

Nebylo itnnovL«m) výrobcem 

H • 

Druh používaného paliva (fasp. paliv) a zdroje energie 

JI 
Ódbad podílu (v ̂ jednotlivých paliv a 
zdrojů energie na pokrytí tepelné 

potřeby budovy ('/četné ostatních ídrojů, 
»apf. elelttrokotle, plynové kotle. 

Dřevo 

Černé uhlí 
_ JZ 25 % Dřevo 

Černé uhlí 

_ —j-r 
% 

Hnědé uhlí _ —j-r 75 % 

Zemnfplyn r % 
Élřlttíinn . c % •  

find (iivndw)í • % 

Souťot puHihi jednotlivých paliv a zdrojů energie 100%' 

„ ato^ajiw notei muzs siouzit jattflJitavnf zdroj vytápětti <> .že.je 
proliaistolnft v provoíU nebo byl v provcau před realizací výměny 2Óroje tepla. Zároveň iadatel 
prtihlaíi])i-,1 2<s v rámci reíllíace alťce dojde h títívidad tohoto líotlá. 

Žadatfíl dále prohlašuje, ie nedojde !< výměně stávajícího kotle spalujícího výhradně biamasu za 
liotel spalující uhlí abícmasu. 

Žadatel rovtvii prohlašuje; íe výše uvédattý stávající i<otoi nfiby! v mlmilpíti, nejdříve od 1.1, 2005, 
podpořen ;s programu Zelená'úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze. společných programu na 
podporu výměny kotlů. 

'j UvfU\?ris í-iňíe ibíwi výhra^riá k vyhodnuciínf uícKíú, pru^ratTiu s vfty. t>3 pjljeif.či žídasíř, pqkycl je' 
ipfr^nA po^rtv^tcn, i'ů je rodjf»r*Y.tíůirt vytápán pfcvďijiĎ kulturu. na pssvftá řra)iva o jiahrázpvattý toňifcl t\A p*Vf),t ocilíva 
•riiita jjs.o hi.wni itfrgj vytápúm, 

) Vyf/lni -ii: v (ts.pňd^. i«i(» ozmgívij /nňnie 
'ISUÍIÍ-;*. tivu-iisMr.xli l>o4iJ'jyauiU^tvM'jiiV 3 ráttyft tn»rgl« 
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Minisiíoivg IbsmiftgiMsiftitil 

Seznam požadovaných dokumentů předlóíértých společné se íádpstí h 

'itt&rmdtejtofcum&nty. ^ťé př^ikfiďáta fc-žddosti 

7 bokumém primárné- ilajiíí k ^Wrcertí *«lqvamní tímisní t/itiy stauajlciho zdrojt*. U *rfrojťi fMftrMenfttrgted 3i. 12. 20ÍS 
11/ kotlů 5»j jnionuMtyw fspefoyni fifftan&m nol 10 kw fce tamo íffí^unv^it nahradit jiným dokhditm pffcltpjujicrifi 

kdUe (fotografta itúku kaliu, «dvpd \ abjřuiti Či juu: dokumenty} V fjtípaiičř iň íadaiel fWdispůtttíJa dokt&dvm -j 
kuHr&ř* t^hřiicHho f.uvu ^ budu 'crmířii ii'idu o/alř«íovJt jinvm dgkiadervr, ^ pavirscn iJruvqri doloiH doklad urok&cuifci, 
b: k realizaci uwičny nlroje U'pla duSlo ji/yii 31. U- 'W15 (ujmi. profókufo uvědom rtuviSho ttlmic teplit Jo fjrovuzu nribo 
JuVl.id o Itl.vidacf ttaréJio kotle vcsium taíodokumonucu ujwiio /iirfho<jnoa;m|. 

ladatei podpisem žádosti vyjadřuje souhlas s případnou faudoud kontfolou předmětu dotace a 
podntínek přidčlimí datace v případě jejího příinání a to vřetně nutnosti zpřístupněni noydho 
idřoje tepla a všech prostot. Kde byly redigovány investice zahrnuté (Jo celkových uznatelných 
nákladů. (Podrobnosti budou stiniovtírty v přfsluíné smlouva o poskytnuti dotace). 

Píle žadatel bere ,n? vědomi případnou kontrolou stávajícího stavu nemovitosti, otopné soustavy a 
zdroje tepla před Uzavřením smlouvy. 

EVROPSKÁ UME 
Fomf sóiKlrfiKttlj 
ÓpQTBČiiT^Ořti i (írr;'im<fí 

s 



Kraj vysoa wii 

Svým potípíoi'i!i žadatel stvtiufe, íe> všechny údaje uvedené w této iádústl. Isou ůpltié, správoé a 
pravdivé, 

[TjSouWasím se zpracováním a tt/eře|ítěnfm osobních ťiriafú u ráme) Administrace projektu Kraje 
Vysočina s miivem „Kotlíkavédofcacfi v Kraji Vysočinu li", Čtsio C2.0S.232/0,O/0.o/i7;,aS7/00Q51SS 
{íaikrťnSíů • nocbyfcmj pru dalšfatftrfmistraci íádostíl), 

V Luhuvci Dne it.iQ.20i? 

-V/'''''/" '. • 

/ 
„SÁ^. 
Imiiiiú a podpis íadatele 
(fiisp. oprávněná osoby! 


