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ČI. 2 
Účel smlouvy 

Ministerstvo životního prostředí 

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 dotací k realizaci akce a povinen akcí 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 

• * * 
* * 

* 
* •* 
* * * 
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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 

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 porušeni 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 Ing. Veronika Kamenická, tel.: 564 602 553, 
e-mail: kamenicka.v@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 

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. 

smlouvy. 

V dne V Jihlavě dne 26. 03, 201 

Jaroslav Vytiska Mgr. Pavel Pacal 
Náměstek hejtmana 

Kfuj  ¥ymcm& 
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Příloha č. 1 

R."ú) 
OC-SAV/V f:o?.*&n £\<rnl ircv'-v.' 

Kraj Vysooriia 

žádost o poskytnutí dotace v rámd Rlorítni osy 2, Specifický cíl 2.1 
Shíát emisszloKáiního vytápěni domácností podílejídsa na expozici 

obyvatelstva nadlimitním koncentracím znedšťujícich Jatek 

* vtaiiíiiK ?cijtnnéh« domu 
-íio uviasíník :• tíomti. pocit vtesnii byíové (edf«t»,y v "eriinnéň- domě. a *o a pfsdpokísdu pisarného 
S)yr.!a>j oá;K'!!!;n SLX;iiMfeárikií VK;J::Í?OVČ!IO podílu nsp!uci;t:ě;růn ^íimnán tícir>5. 
\!Oh?-dé -P:.— ""o . ;rr>^í ' .: áridjí zmar-islú 
-i ptefcíikigriu pisís-réíio «vhis®i dfuh^'-o a !tísé<rného mttom cstesnxr, apolovlasisikCi vélšm>vBho 
axii-ij foífcrém <or**ě 

Místo trvalého pobytu 

Hraj tyaoťir® 

Operační program Žvohii prosí řadi 

Zadate 

I 
OC: (Íf-r i.-'-/If 

L i ík.  

f  '77/• ' ' i  Ěf  

Kontakt 



Koníakini secesí 

Misie reg^-ce < klení iíiUacB rcdinnébo dormi'byksvéj«:ir:í}U<y, krís bude realizována výměně kotle) 

• teL.í 

lermin resliaaos 



EvstíPÍKÁ 
, r'í, j f i ii i - s •.iSMrSá';- :•: v • '1' / • 

Předmět žáriosb o r-odporu 

sru&tfm přikládáním 

A3-
suiomc 

rsatícký kota na tuha <:&va - vytu; 

n: pivn 

'wKmuíaai! maoim 

vpřipsds, že celková cena projektu u opatření A3 - automat a B přesáhne částku 

DFH, bi.:de >aťgslkové nákiaciv akíř; považována částka Kčv&inéDPK 

Kbvcetné 

V onpadé, ie celková cena prcpHtu u opaiřerv A2 přesáhne ůš=í ku ' 

ceikové ráktedy akce povsžováag částka ' ' 0 • b < Kč včetně DRH. 

Kevů-fné DFH, bude za 

V pnp»-iě. žs celková cena prqek! >,i u ofxr. řfttií A* uw ( h hne část ku 

bude za celkové náklady alce považována částka K~ četné DFH 

; í<£ včeíné DFH, 

V připadá, že cel ková cena projela u uapaďeni C přesáli ne čša ku .k. ó,»í~ KčvóetnéDRH buds 22 
celková nákiady akce povsáůvána čásíks ' kb KS včetně DFH 

Vyrmi se v přípsíi. a; "áíižšatíatfe; vyt>ra*~.v syr»krói?-: -:<irí.řs -Jte Síirarnu výmláuíUixnnciog} doK^n>cfr na 
;kíS¥:'/ jvš.SúUif - áíroi teplarrgs :;ýí ksíbwovk% ;í>o fotlikovB ::oU?j- - 2. soto <£>7. vý»a CfiŽPccf 2017) 

'  O s w p a c í t i š i é ť i o v y c f c i - n í  ! " o : x > ; ? * ' • ;  v  w r á n V i n i v - i ň  v í s f e y f i  m < r b n \  " - r i a s  d ť í t í š v x y  a  á u í b y  s p o j e n é  
s 'fíkířsi tj i;v?\ířsM ~dr«e c;> • rya'$-.íi peciválj 

! Vpripfccšhoilú iniínns :.íňk:Kí:«r'm je '.y/íč^rc soufean-usíi ck^txjx;* nšcoby íi ̂ nti-tr-inur objc^ui 55 i-kVV 
víteni, -íi^sii-*.5víi*'Cr'.o to^bidvxtroprtpicriíXjffisciisiiku RM pcMudjy :lnHo hoilsiiioiifiváik Tko ^irriirikaplstit v 
i i f i i x č i i  i i t S i t o c ů  h o l í c ,  M í / ý  v o ď o  0 x o i t i s ' h M  i j e d ú ^ í - y  p a T i v a  ' y ^ x  /  1  f u í r i i  ; v :  :  

3 

íi 



O - v - "Ví: :?vf:ir/<V» i 

U&íovh určení do: řcříí, ví: a pc vin přej ~k:u 

Typové 

označen 
; 

Od í 
j/Jneriovitýsepeiný 

bj výkm k*;S its ;KV7) 

Proboř!V&-.I (;Jlcvňaié kUnové) 7* 

Konstrukt nďcío í íjdaonveci (přgyážné ocelová} 

í Zfilyňovňa 

Js£r 

1 bids 
iríba ktsUe 2. ífloo 

kfebyie sanoveny vyrcboem 

Druh používaného paliva úesp. paliv) e zbroje anesrcjfe 

Ctíhfid podílu (v %) jednotlivých paliv a 

zdrojů energie na pokryti tepeme 

potřeby budovy (včeíné úsí síních zdrojů, 

í nap?. eteWrokotíe, plynové kcUe. 

• pbrnoiopy. kamna apodpv 

Dřevo :: | : ke' : \ \  ;  . í v  
Osmé uhlí \ ' '% 

- iu : . 1 ~j \ j?r % 

ženini plyn ~\ \ % 

Bekinns; • •. ~ ~ * 
jné {uveďte): • ; 
Souče! í»díiu jednotlívýťři paliv o aoroiu enerpie 1 100 % 

Zatísrel prciVsluje. že výle uvedený síávsjšo kole! muže slouží jako hlavní edroj vytápání a fe je 
prokazaíeine v provozu nebo by i vprovo as dík* rsabisci vymény oc'ro;íi lepia. Zároveň žadatel 
prohissuio. še v rámci reolisxe okce dojelo k ik<vídeci tohoto kotle 

.žsdaiei cáíe prohlašuje, že nedojde kvýnéné stávajícího kotle spalujícího výhradné Diomasu za 
kotel spalující uhk a bkvnsai. 

Zacniel rovněž prohlašuje, že výss uvedeny si Řvajov koie: nebyi v nkniilosb. nejdříve od 'P 1. 2009, 
podpořen z.orocreniú Zelena bsoorém, Nova zelené úsporám nebo ze společných orograínu na 
podporu výměny nohu 

ůnii 4:.n)p. vvrirřř Vié -.. :.yí;íHVv;ne';i fiínKV; H'V-'fnvi : f>,:;;spí -Jiv na pOeSS ti rj;.-:u = ..; i aP'OST .V r jft 
íc.néiia cnsrrvn; x fe :&rc<l nny cí.t> pešem nře.vorp kot tem oanwnésvvvori narreovrrp -íoí-sš na jmrrrapeiva 
'*:0iO OouPi iiik-.H'iaiii' sko; vytfesPO 

.;e pry^iié. ti;nPr.iy 
: Suke: jvecia-ýcíi cocnu) ovuhiyce oP:v axPoib moresa -nua být XP;'k 



i.VaMi'Ci pcoSl''t?!i-

Stmvsm požadovaných cIosuowíku předl režných spo-locné sb žáoosíi": 

V 

R7 

• 
• 
r  

Ísxiyití^iíá-iytvfi-díšv, 'Uč't p-'ttj-inxítí;& ftf.vA 

}D:-;trrt.-" prur-á.T.i sóji. k ;>oiYfsnt rťHe/čmri ižnvsri iřkíyíiávň icho zřor? u rfnjiM n,arr.S7»--jd-s píel 31 i 2. 201Ě 
a l; kíjílti aa jrí>sr.o%-*y?t; íep-yhym y; mžkr • 10 kW ifsnits íioki.mwH ntí;r<s.!íí jínyjn írukši^jiiiíp' 
!ř*du kíifkí ífolt-r.-sfie i* *-:i; toító, "isíňé k o!.«:Í;= íí ,iné cok'no'ty) V c-^řriš. Ms mfeísy rwafisívjfiuje ria-Jwtetri o 
kO''i!';j tv uxsaiii-Kusj sav,. a butiss amiy;.' Iísíu príÁsavsS jiísýrti yckičxtešn, je pownen Á-gyyň tiuioiK ííoWíaí p?ý«j£Uj!C, 
žsk fsskssi vv"fi.-iy íTÍf«s sedit ťtoíio sřwi .V. 1?. 2013 frraiř rvcrfotal o ovkía<i; nov-mo airijjel^íaá) prňvařtj r.elX! 
Cíik®y o ksviáíXi iiBr0«i koite Viiti:i}R)S:s.5hLm«;;».B o teívj zwvcncamí). 

Zaúaiel podpisem žádosti vyjatířu/H souiii aínou budoucí kontrolou předmětu dotats a 
podmínek přiděleni dotace vpřípadé jejihn srcni a to vfetně nutnostf zpřístupněn- novéno 
zdroje tep's a všedi prostor, Kde byly ret i_ in, investice zahrnuté do celkových utfisteiných 
náktedú. (Ffedrobnosfi budou stanoveny v ph i c ^ stMouvSo poskytnutí datace). 

Dála žsdaSfi' bere na vědomi připsanou kor.tr...u, s4évi^Mbo sbvj nemovitosii, otopná sxistsvy a 
stíroje tepla před uzavřením smlouvy. 

Ií y'kC'Pw^A J.'vL 
~V-'-VÍ > : :: 

ísíoyr^n: ^<6:; -u 



£ /"'.Cr S>- • ... 
•••-•*•1 ••: •: vjrc;-:vs : -:\Vi p.v ;;; 
C \ > • '  .  

Bíýni pyjpl&irn tr<*aí5: sí',-17.uft. žd '-P-ac)~<r,y idpo V;v.id-'irc- , • o .:«ao«t úplné. i5p"áv"]é a 
pravd vá. 

1 .Sjijhias'iT! 93 zpracování"" v i>rořemčn!m osobních úoaju v rámci atímíníslfsee projektu tCrajes 
Vysoans s naa^m JPoiíikovts crcace v Kr«jí Vvsoíjch il ', čisto C~'.0ň.2 3.?? ft.0?'0.0/17 0S7/C0051S8 

'-V:: P:" 

Jr.é:"-- " A->~-;gja 
|re«p opravnžrseííKchy; 


