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

rozpočtů, ve zněni pozdějších předpisů 

PR02270.0615 

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: Sberbank CZ, a.s. 

číslo účtu: 4211011859/6800 

(dále jen "Kraj") 

Jaromír Pospíšil 

adresa: Havlíčkova 631, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

datum narození; 23. 9. 1958 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 385180013/0800 

(dále jen "Příjemce") 

k podpisu smlouvy na základě plné moci oprávněn: JP&JP s.r.o., se sídlem Krausova 604, 
Letňany, 199 00 Praha, IČO: 05028680 

zastoupen: Jaromír Pospíšil, jednatel 
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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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ČI. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 102 500,00 Kč (slovy: jedno sto dva tisíce 
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 126 666,67 Kč 

Výše dotace v Kč rozhodná pro procentní podíl 95 000,00 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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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, efektivností 
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 

o 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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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 

(podpis) 

^>ňf2^^í 'Q Í W / j . u  

(jméno a příjmení) 

'ě dne ... 

Mgr. Pavel Pacal 
Náměstek hejtmana 

:kova 5 7 ,  S 8 7  33 jitu 
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wAlasu ostatních spolwiastmfeú viHškwsíki posilu m předmětním rodinném domř, 
- * (Xfr* viastnirtvi (ostiMho domu/bytevé jsdr,oft>, v tm# ípoWného jméní maníelú lidé SOuzc j»d»n i manželé 

28 předpokladu p.wmňóM sout*!* dřuhího > mmíelí, » pftěm.iht, wuhteu ostamteh spoiurfjswtt'vitf.no^ho 
pociílu na pfzdwétněv taíinrtm dorné. 

iViíSto trvalého pabytu 

I Isdeů nasi Sázavou j S<1.501 j 



: cVSÚPSKA UřJÍE . . : 
i . Mjfí«wr.Yi!ivtíMiKs5«5třecií ; Osxsrsci; p-cg-rsm p^sJ'a-ds 

Kontaktní adrcss 

« »: 'ui.,íi t .jií^-iv • i.w, ) '-.ní4 is »jj,ij . <,ti'* i.-, '! í.iHii- • ' sM- <»)si'*~ 

<V,;<te rsslizsce (7GůftVf:yoc€ 'odmoěhc do»hj/cywě jjdrio*}.v. kde onie vyrienn kotis} 

/ i 1* fS. « «'«j- J r •• v}f» s|'fsJ»\.']'ř({i 

í •*>*•••ličkova S3* } -

.•j'o:'t .;<•• C;-Í »'ÍÍ-S. »<•;{." 

<ec na3 5á?avod , L ertéč **.1 ' 53«ití ZIHl 
ll| 

PiBllSIIittStlilBl i 1061 

>«~}.->Í5 »j- « '_H'« Xt i i: j5c.?»í» < # t <» k~ t ( $t 66; Udefc **$ 
JVS^ÍIJOJ V, ' Ano [ 11 NeO 

200 

Termín realizace 

°ii :.< • i»' .- •*- "'lir .i ' .í - * :t < • »»» ;»JJ»«, s' -s >„$!•:, a. 'i: «í 
• 

0 



£W?OPS«Á UNJfc 
fetd maňmsu 

•aífi? ii-cgrem grmr.í uixiřsá 

Předmět žádost; o podporu 

Mirastsirá emtét tmsitéi 

A? 

t),r>íi.Ji\ i'Shiifrj, 

Automatický kotel na tjha paliva -
kombinovaný uMvotomasa5 J 

I 
Halili 

iii®iistí 
ifjiířjnTÍ-i-y 

•ikÍií 'iWAí^ 
,»Kt5"-to;r;nň 
.,<ío?v.rtr 

L 
A3-
ruá! 

Kotel rta tuha paliva s rucnmi přikládáním -
výhradně bípmása5'. • 

A3 -
automat 

Automatický kote! na tuHá paliva ~ výhradně 
biomaía2,', • 

B Tepelné čerpadlo' • " 

c Kondenzační Kotel m Jemní plyn* 30'IKK) 0 

0 Otopná soustava' 180UUU 0 
01 AkwmulaJnS nádoba" • 

-S if '2I'!-Í 210 000 Kí 

V případě, že celková* cena projektu u opatřsní A3 - automat a S přesáhne částku } 5C 000 Kí vřetně 
•DPH, bude <a celkové náklady akce považována částka i 50 e< -o U vfetni DPH. 

V případě,ie celtová cena projektu v opatření A?. přesáhne částku JWrfiO Kí včetně DPH. bude za 
celkové náklad/ akce považována částka soo qoD Kč včetně DPH. 

V př/padé. že celková cena projektu o opatření A3 - ruční přesáhne částku m uc j Kč včetně DPH, 
Ml ti celtová náklady akce považována částka lit, o:>e. Kí ve«i* DPH. 

V případě, i? celková cena projektu « opatřeni Cpřesáhne částku 126 «>&.6i  Kč věe-ně DPH, bude za 
celkové náklady akce považována částka m m.<*? Kč včetně OPH. 

1 Vyplní y~. v pVpaJé, íc "'ó v' v<.::,í;n\ lonHétrj -j;,-.. těpln dis rjejosmu vyfobí;6 a !=chr*oi<f£íí dosíupnyih r-á 
MM-ftautom. ÍCIOJ :epl» muif bít reglstrovór pfo Kollítow: dníar.<í 5, tois (6? vyzná pPŽP nd 20.17). 

! Cans příslušného a*ujt vytápění n*»ó etapoé íoustíw* soM otrahuje v«ikn.-ů ifovetaí préc&, dodávky s služby ipojenš 
s <:i yv<?d?n> zdroje do tr^léha pravotu 

Vpřípjdé kotlů s ručním přiMuíw^m je vy?3dov3"«ů íot-čciinc >jbi\ akumulační r>ádůbv'nn'n;m3m:f!» objemu 53 tfkty 
•íýknr.u inítfsíoyaného kotte (v6?tr£ případného z&obn&u TUV. poind (<? ěiitíío kp^hrc, olifívšn") T«!d podmínks plat/ í v 
připadenttílfiCá Holíc, který vedle automatické pcdávfcy jwítva umožňuje * ru^n! přikládáni. 

5 



SVRT^I I ií~ 
Fhnd <- l ' O <. 

í-acn i" 3" Zyfi'.n tótestíísíva iivDiAÍno 

tacs, d! £ popis ^rnjata" 

i'(- 'f'-<'si; « « bT-h - *VvS'» O «Hii{-« "i-. '»]•"'./ \» > -»«* 

označeni*1 
I Sakem DOR 20 

1 Výrpo.rí 
čisto*' 

'manovitý tepelný 
výkon kotle fkW) 

20 

Konstrukce kotlá 

Třída kotle 

prohořlvací (převážní litinové) 

OdhonVací (převážná oceiové) 

Zplyňovscl 

i. tftós 
2. třída 

Meísyls stanovena výrobcem 

Druh používaného paliva (rasp, paliv) ís KIroja anargia 

fSSÍ 

Dřevo 

Černě uhlí 
Hnědá uhlí 

Zimní plyn 

Elektřina 

/ 1 

Odhad podílu (v?4) jednotlivých paliv a 
ídrojů energie aa pokrytí tepelné 
potřeby budovy íví«tně ostatních tdrojů, 
nepf. elefcírokotia, plynové kotle, 
přímotopy. kamna spod.)." 

20 % 

eo 

Jiné (uwad'ts}: • 
Součet podílů jednotlivých palív a zdrojů snsrgís 1S0 5S 
Žadatel prohlašuje, že výío uvedeny stávající kotel může sloužit jako hlavni idroj vytápěni a je je 
prokazatelně v provazu nebo byl v provozu prstí realizaci výměny zdroje .tepla, Zároveň 
prohlašuje, íe v rámci realizace akce dojde k likvidaci tohoto kotle. 

Žadatel dáie prohlašuje, že nedojde k výměně stávajícího kotle spalujícího výhradně bloniasu sa 
ísoísi spalující uhlí a biomasu. 

Žadaíei rovněž prohlašuje, J» výš® uvedený stávající kotel nebyl v minulosti, nejdříve od t, i, J009, 
podpořen z programů 2«teřiá úsporám, Havé želaná úsporám nebo ze společných programů na 
podporu výměny koBůi 

'i Uvedené infonnaca slouíi vt-ítrstíně fe vytadnscení eíektú-pfagramu a nemají uliv ns přijeti < nepjtiati iádostt, pokud J; 
5pi!!č(ia podmínko, 2c je lodiiinv tňém »ytjpřn převitiné kotlem ct pevná paliva i nahraiowný kotei ni pevni paliv* 
iTúíg !p( •' hlíivn: zíifdj vyujliĎn!. 

*1 Vyplní se * přípsdé, tt fe otnače.ií mina 

'•) Souřet isveiisnřch D3dilů pouSitvcf paliv 3 idrajé efleísiíi <t.usí být L00 °í. 



S>/?WSKíi IMS 
fowl st!ad<4nasii 
OpšBÍ!i; íi-SijKíň , 

iěifissn poMáťíóvas^ých raijIíiitódntů pwwifMsnfdi s(5oteili>S sa Milosti'1; 

í j'.S.U \» . M1ÍJ4 -"5 * V»- } -<U , «7i«Sf" ' I* 

•ISfQ'»í» tf) I&U7X? 

j-sH'i'i •• " •• >)/«M;i;!;».. •»«.«* • n-fj-.j..--

%l JíH.si ' lí«' 'I- I1'1 •"•' ,<'1' '"' ,•»''. t ,,.. i .1 , - ,,- .y 

">' li fH'J • • « í í 5 > ! a i  
^ - '• • i." ' * «- ' ' '- -<V-T - •'.> ) -<<; V -o V-' . ; ; - í t j,lt , ,-. 5. . _ij. i . . <s 

~~"; 
• 

• 

'W* 

;) iz<kfirsňiů dokLiínyníy, fcřeré.préíjfciátfátc % š-é<io^ti 
1 Oakumeni práiiíruá síault k pótvtan:.relevantní' tmi* tňtív Slívajícího rtraje U íijfojú náhrawíiych pň-a j,. u. j6ls 
.3 u koti- |f í on-jm Mpsiný.ii pUkoDsm r>ii anýj dokúnwni Mhcstsu. jinýns rfokíadem snoUíijjídm 
m, lie* i  - e.«feto >ol!s, návod k «ni «íwř}:. V pfípiéč, ;•; iateřul rtsdispontsje-dtidera o 
fónvbir u. I c M •;«'« a bude- smlsn.i tfidu .Maas'm, je pMirea íiíoveň čuloíit do«á<j prot-í&ýiij, 
ftI' r&we w»wr jJ'aif *eplá doJto ptti 33 .<. <*,$ jnupr. protelo> a v.sdmi >Kwih<> fdroje tagís de atoMatotň 
(jo'dad o likvWšC ítwét*to>!e vtéml iotbéokwpenaa; 1, jshc iraboítačctim!. 

Žadate' potiffo**# í4«tóKí vyjadřuj* sotihías 5 případnou budoucí Itontrclou js?e * ,. ( -
p o & n í n e i t  p í i ó š l a n í  d o t e č e  v  p ř í p a d ě  j a j í h e  p i  k n á n !  s  t o  v c e f n š  m r t m u t i  i p ř i s  * . c  *  t e c  
záfďie tepis-a Mech pťostór,.Me. byiy fěa.niěi-áný investks xshmtjté do c*!k'r,v,>r„ ./..._,e,.,./... 
íiálsiadít. IPodřolJfWSti budou stgňowény v přlsiitíné smiouvě a pqs^trtutí doiace). 
0l.'i9 žadšíai iw« n» •/Žtlomípripadridy k-shírbiou stávajkítio stsvunsmoviídšťs, otopná $oti«t»vý c 
rf/eje tsplá přes (siBvfeňím 5mtet.ívv. 



eVROFSKAUME 
K«d soi.ďžiieii, 
Opersinl program Zívor- pressísa 

Svým podpisem žadat-ai stvrzuje, íe všechny údaje uvedené v této íádosti jsou úpiné, správné a 
pravdivé, 

IScuhirsfm í- n I CO '4iť,I a a «"c.jnř-'-5 oiobnťch údajů v rfírsei administrace projektu Kraje 
«/ oítra n s: c™> „i,ot! o «*•>* i ,<«« Vysočina II", žtsia C2,05.?.3a/0.0/Q.O/17_OS?/OOOSiSS 

V Udí!nadSá?sv:iM I Dne 8 102dt7 

h h i j'"' i H ft' v // / C / L Ři"^4{ í/h-ď 

Jméno a podpis žadatele 
(řésp, oprávněně osoby! 


