
EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí 

KUJIP018KNPD 

Ministerstvo životního prostřed! 

Kraj Vysocí na 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

PR02270.0736 

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 spojení: Sberbank CZ, a.s. 

číslo účtu: 4211011859/6800 

(dále jen "Kraj") 

a 

Leoš Mošner 

adresa: Nová Ves u Nového Města na Moravě 80, 592 31 Nové Město 
na Moravě 

datum narození: 2. 12. 1982 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 86-4778620217/0100 

(dále jen "Příjemce") 
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Fond soudržnosti Ministerstvo životního prostřed! 
Operační program Životní 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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EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti ; »• * 
Operační program životni prostředí Ministerstvo životního prostředí 

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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Ministerstvo životního prostředí 

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, 
0) 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), 
1) 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, 
o) 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 «veiu piynu 

® celkové náklady plnění 
rozčlenění lze uvést do faktury, dodacího listu, smlouvy o dílo a ji„ého 

dokumentu potvrzeneho dodavatelem, jméno 

- fotodokumentaci nového zdroje tepla a jeho napojení na otopnou soustavu a 
komínové teleso rodinného domu (dle typu akce) "u»wvu a 

- kopii protokolu o instalaci a uvedení nového zdroje tepla do trvalého provozu 

iTaV^rorsb^ °ru p°d,e 

parlamentu a Rady (EU) a 517/2014 ze dne 16. dubna 20H o fluoíovanýoh 
sklen,kovych plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 (tepelná čerpal 

• kopie protokolu o revizi spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34/2016 o 6iš,éní 

zdroj) 3 reVIZ' SP °eSty <V PNPadě' Že ie nov*m teP'a spalovací 

- kopie dokumentů prokazuj,cích splnéní minimálního požadovaného objemu 
akumulační nadize, v případe, že byl instalován kotel umožňující ruční přivdání 

- kop,e dokumentu prokazujícího existenci paliva obvyklé obchodní jakost včetně 
jeho dostatečné identifikace) a závazek, že nebude docházet k míchlí 
smesneho paliva ze dvou různých paliv příjemcem dotace (uživatelem S 
v případe, ze byl nainstalován kotel, který má jako preferenční čí jiné vhodS 
palivo uvedenou jinou smes biomasy a fosilních paliv vnoane 

- kopii dokladu o likvidaci starého zdroje tepla uvedeného v příloze č 1 této 
smlouvy, ^ • 1 iei° 

- fotodokumentaci prokazující trvalé znehodnoceni starého kotle uvedeného 
v příloze c. 1 teto smlouvy, cueneno 

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 
teto smlouvy, archivovat následující podkladové materiály: 

- originály dokladů prokazující celkové náklady akce (faktury nnim„w 
doklady apod.) a jejich úhradu, pokladní 

- 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. Martin Čáp, tel.: 564 602 589, e-mail: 
cap.m@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 

L 
} 
tLeoš Mošner 

2 7. 03. 2018 
V Jihlavě dne 

Mgr. Pavel Pacal 
Náměstek hejtmana 

Žižko Vrt 5?i 58? 
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Příloha č. 1 

EVROPSKÁ UME . . , ři, . .  
OpetaSnf progremn SwW |»»SSk« MWstf riivo ílyetííího prosflftdj 

Kraj Vysočina 
Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 

Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici 
obyvatelstva nadlimitním kortcéntracím mecišťujícfch látek 

1 K^Í viSíftw 

, Ndzev programu [ Opeřairif' program životní prOStřetíf 

Žadatel* 

Mašnar §212024777 

* iitastalf; resllnnéfio riorňii, 
» sfWÍKvtostník fodinného <i<wu, popř- ^suifc bytovž jednotky vň>ěnMm domS, a to .přsdpokMu písemného 

ssuMasv esíBĚntó^í,aotavteítni(!ÍivětStnávéÍro jjotlilu na pradfftSSiam rodinném &>mž, 

* v prfŘadé vfostrttciví rodinného domu/bytové Jednotky yrimd ?$>ateč«ta jmžn! rogrtiélů Uéi pome jedmrmmm 
ta pfeífpoWadu pfšemňáho ífluřilasa dmhéte. * manželů .a pisemého souhíssu ostatnfth sp«!uVbstň&Í5 •viSf novéJw 
podílu w předmStnífti rotíihiiím dami. 

Místo trvalého pobytu 

Mová Ves u Nového Wéste m Moravě \ i SO 

O^/^řMěátO-fjSrwteřaVíJ 53231 

Kontakt 

facs@mo5ner.Qij 603751004 

. K \  
88-4778620217/0100 

1 



ÉVŘGPSKAtjNffi 
Fond soMťtówsW Mtaíítersisa Jtotnib proaJídí 

Kontaktní adresa 

11't.aVho uobvto rdlisnuhtod'iDiiti 1111 >dri jvpirU»tíkt ..orriktni t :1 nu 

I říevá Ves u Nového Města na Moravě s, i 80 

-Mov6 Méstcma-foW8#~ 

11 ' ui/1 hyt< u i<- k nrioi* '< 

?1 O-It p ">--'V ,'<^t'!'-,-r 1 tnatl 

?3 Pritc • if c p'v •J-'1- pi"|k4* in |i ""lu1 

»-<rJa'Jú ll»'F> »J_hr' "" fJ£I 11 <l1' 

59231 

i£tYf« • fySStiSEfi i ti 

1 145 

152 Nová Ves u N<j^ 

Ano jlT NeD 

177 

Tsrmítt realizace 

••'/ #?>- >'j(# Vy p > ? li--, U<(,,. *7 <<'<' í/ » < • S 'íj J • ' <  : ť O  f  C
>-7 



,evflw=si<A,:oNK 
f Fond soudržnosti 
D^r^íf pittjrSrií Žtwte fimtMé 

SlňfeteBtoí&otftfto pMšíW 

Předmět žádosti o podporu 

A2 : Ati'tj?r»atfc!cf fortel «a :tuhá páliva-
:4smWnovaní«hf®Wiaasí!^3' • 

M-
rtilttí 

fetel natahá pálftra síuMm přikládanírň •%• 
•výhradně ijtóWasa^8 

A3- . 
automat 1 

Automatický feKef Ka Mhá paiíva - výhradně 
Mojnasa*3 . . ,,. 

0 Tsp.elAs.£érf>s|íJpa 148945 !SVT696T í*t 

0 Kondenzační kotel na áerriflí plyn' • 
B Otopnásoustáva 

-

Dl Akumulační nádoba2 

T-siWsvrvr-i?; 
mm J ® 

(pTijíf *' -;". .• .• •;.•.• .' V972Í Re 

V případě, í& cělkot/á tčná j>ťo|cíítU u opsťrefií A3 ™ autoíTist a B přesáhli & čěsÍKu lSO 000 KČvčůtně 
DP.H, Jjutie zacélkp^é (láWátíy akcepovalo'/ifia Částic Í$D QdQ Kí v.ŽetM Biřfi 

V|i«iWí«, ?ft^lki?va:cena»tí9}«i®i j&ftttAůOflGOKŽv&tn&im bate** 
ěelkoyé náklad'/ akcě 'povtóavárfa částka 160 000 K£ vie trréEOTi 

V prípiděj ž& celková, cena projektu u.opdifettí A3 - rticnípresáho^ částku 12S OOO. Kcvčetně ĎPH^ 
bude ía celkové náklady akce považována Částka 125 000 Kč'vcetne DPH. 

V případě, íe celková cena U Sjtótfefll C pfésáttWéčistku 126 665,57 Kč vcefneDPft-bude za 
éeílČQsré nákíady afa® pavažotfáfta xástka126-666,67 «c včetně OPHí 

HttBsi/}&i*kBX&. léojieph mul bflté00mnpm Kůtiitaíé dotace ad 20135, 
%rta#1stoiho;Mfr.qJew«|n™^o^^ 

s reafcacf^t}. UWxienf itínjje dg toaste prowttu, 
3 V pKptáš Můš ií&m;ptmd4r\ín> Ja vyžWšvste mtmá ufflfatoáM&nl nsMota o mttstiáWm objatrtij 5'S i/UW 

v*to«tu bsMomrn foMéív&miprfps^lhs é*b«»<u JUV^Atíá Ifctímtdkótléft bhřftónJ.Tato (wimMaptatm 
(jfipátís insaba kotte, terí vedu. autdmítické pddávltý 0m um®mmM mWM 

3 



MMstí5tvs>iivainíhe ptoaWí 

1 

v?mw j 
ífclo5' 1 

1 Jmsnovítý těíJfilfiý 
1 výkon kotle fkW) |'S | 

—• " Prohořívad (převážné litinové) r 1 

Konstrukce kotle 
OdhdWvácí (převážně účelové) u 1 
ZplyffóVscf c i . .  . .  

— - ™ — •  
1. třída m 

Třída kotlá 2, třída 
1 

I Nebyla starróvérta hrobcem 

tjfHH používaného paliva Jreip. paliv} a 1 :droJe energie 

"Odhad poďíid (v %) jednotlivých paliv a • 
zdrojů energie na pokrytí tepelné 
potřeby budovy (vřetně ostatních zdrojů, 
např, élektrokotle, plynové kotle, 
přimoiopy, kamna apod.),65 

Dřevo 2 ^ " , , ' 30 % 

Černé uhlí 
! % 

Hnědé uhlf £j gamag | 10 % ] 

Zemní plyn _ j 1 % 1 
Elektřina | % 

líílilmíeďtej; 
i 

% 

j Součet podílů jednotlivých pahv a idrojů energie 100% 

Žadatel prohlašuje, 2e výie uvedený stávající kotel může slouíit jako hlavní zdroj vytápění ů že je 
prokazatelně v próvtmi nebo byl v provozu před reališ&či výměny zdroje tepla. Zároveň ladátat 
prohlašuje, že v rámci realizace akce dojde k likvidací tohoto koti#. 

Žadatel dáte prohlasme, Í6 nedojde k výměně stávajícího kotle spalttjiohij výhradně biomasu za 
hotel spalující uhlí a biomasu, 
Žadatel rovněž prohlašuje, že výše uvedený stávající kotel nabyl v minulostí, nejdříve ad 1,1, zooe, 
podpořen 2 programu Zelená úsporám, Nová zelena úsporám nebo *> společných programů na 
podporu výměny kotlů, 

"j Uváděná informace sfouií výhradní tt vyhodnocení efektů programu « nemalí viiv <ia přijetí či nepřijatí žádosti, pokydjě 
splnSna podmínka, fe je rodinný dům v/táp&ň převážní kotlem ns pevná paliva a tiá^rařováný Note! na pevná paliva 
ínůfe siouffi jato htavnt zdroj vyWp&ti 

5) VypWíe v píipióů, 3s jo osnaicni mámo 
íj uvedených poddá poUJÍtýth paliv a zdrojů energie wwsjbít 103 Si, 

EVRQPSKAUMĚ 
Fcn4šoi!cliirtčsfí 
Operéón! (itčgmrii ŽMitól prošlí st dl 

Účelové určení dotace, cíl 5 popis projektu" 

4 



feVRGPiSKAUfíie 
Foníl sooififrtosií 
Ópařačrií pmgram ŽtwtM pissfeJf MlnistíMvaJtolnlSio prostředí 

Seznam požadovaných dokumentů předložených spoleřně se žádostí": 

Kopie dokladu o "vlastnictví nebo^poluvlastmctvf nemovitostí'- p>osto kopie yVpisu 
i katastru nemovitostí i\e starpí ne^SOjIrtO přt-d podáním žádosti J(! 

Fotodokumentace stavajínho kotle na tuh<j pshva, kíere js rte]mc napojém tonata -[ 
[ (•'otle^t)«i1oto(wou "ipu^táv«"a«Hofjíno5atiJeso S , v 

Kopie dojdadu okontrole,teehflicJsSIW slovu a provozu spalotfsclno stfMoíuirnmo zdroje 
jia p?vni>'{),thva q jineno&ténj^tsjííílnĚrn^prikáfw 10 300 kW včetne, siouzíuho jako jttíto} 
.tepía pVo jfeptoyodni soustavtf tjsírerfnfripvytapěqi s{ t - . x > - •* 'j 
,'Orietól pj7em/iého souhlasu Spoluvlastníků Většinového podtiu k htftzaa nového íJroje Ji 

'V/iňrřnarfáJl 

Jróvhěi 1< t&diífněmu ddpiu fi fea!íppi,nwe!}n zdroje tepla 3 dalších souvisejících stavebních; 
rprac7dofiWeka služeb v roSiem domě, v pnpaflevjce jpoluvlaŽtiil^O bytové jednotky j 

vtStatiiiiií%qluílasinikVvetšm9>íeho podílu "ia předmět nun rodinném domu k realit.. 

iOrLginal jflírtijnaci kaněni úkonu 5onvjS=jírich s podanou /adoití 
-  >*  "  r i -  /  

/ 

I E 1 
[ / 
1 12 

[i • 

?) saSkrtnSte doku manty, které pfeftfcWta k išáaítí 

£i Dokument primárná dmi! k poi-mmt relevantní:emisní třídy itíwjfcfho ataje,.U «tojíi nahrazeních pfed 31. li 2M5 
, „ StoBa S? fftsřlíwitým tepelným příkonsm w»i<f <Wí 10 kw íze tento dakuntant nahradit protaŘujteím 
třídu fei*?e i!oto«(9fiS: t t teu kot le,  niv«i k ebsluss a Jňé tfotatrohtyi. V případě, le íadatal w«spoftuJfe důkladem o 
kantío^ tachniekéte sto/u a huda emisní třídu píitoovatjlriym ttalfteífem, Ja povltisn zároveň tioioá tfoklad prek«uiící. 
fek realizaci #měný zdroje «pb doSh před 31.12, W$ jwpt protokotoamdmS mwého rfráje tóph do provozu neix. 
4okM o Maei starého katk v&W* fotodohumcntece o Jeho tmha-jnócíní), 

Žadatel oodussem žádostí vyjadřuje souhlas s případnou budoucí kontrolou předmětu dotace a 
poawftil přidělení dotace v případě Mho přiznání a to vřetně nutnosti zpffstupnám nového 

tepia a všech prostor, kde byly reá lny Immbca nahrnuté do celkových uznatelných 
„áWadň. (Podrobnosti budou stanovaný v pmlusné smlouvě o poskytnutí dotace}. 
Qáíe žadatel bere na védomf případnou kontrolou stávajícího stavu nemovitosti, otopné soustavy a 
zdroje tspls před uzavřením smlouvy. 

S 



WRQPSKÁtWlĚ - — 
fjntfšauffižmsfi MWstírsKaSwttííwjwsíM 
Opoféfinf program Zlvotaí p/osU^Jj 

Svým podpisem žadatel stvrzuje, že všechny údaje uvedené v této žádostí jsou úplné, správné a 
pravdivé. 

l^jSouhíaarii ša zpracováním a iveřejnlníni óso.brtffcb,Ůdajú v rámci administrace. Jjttpta Kraje 
Vysoána s názveíift „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina tt", čísfo <Z,,pB,Z.32MO/OS/l7jOé7/O'0Ú5ÍŠ8 
(zaSkrtněta - nezbytné pro eíafff administraci lidostiij. 

V Mově Vsi u N. Měala na Moravě Dne 17.10.2017 

I 
Jmérto amodfifs íatiatóle 
(raspVoárávhĚrié osoby} 
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