
Kraj vysocí na
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě § 10 a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

PR02737.3418

ČI. 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:

(dále jen “Kraj ”) 

a

Petr Horký

adresa:

datum narození: 

bankovní spojení: 

číslo účtu:

(dále jen “Příjemce”)

4200056090/6800

Malá Černá 4, 395 01 Salačova Lhota 

21. 7. 1992

Československá obchodní banka, a.s. 

3920721154/0300

k podpisu smlouvy na základě plné moci oprávněn: JHD Consulting s.r.o., se sídlem Jar. 
Humeše 691, 395 01 Pacov, IČO: 28104897

zastoupen: Jiří Hodinka, 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 III - AMO“, reg. číslo: SFZP 141001/2019. Akce je blíže 
specifikovaná v Příloze č. 1, jež tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Cl. 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 100 000,00 Kč (slovy: jedno sto 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 a území obcí Hradec, 
Kožlí, Ledeč nad Sázavou a Ostrov (ORP Světlá nad Sázavou).

Celkové náklady akce 125 000,00 Kč

Výše dotace v Kč rozhodná pro procentní podíl 100 000,00 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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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. 12. 2022.

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 nej později 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,
l) náklady na vybudování plynové přípojky včetně hlavního uzávěru plynu,
m) náklady související se zpracováním a podáním žádosti, s pořízením výpisu 

z katastru nemovitostí a vystavením dokladu o technické kontrole stávajícího kotle 
na pevná paliva.

5) Uznatelné náklady akce jsou:

a) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na biomasu 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,

d) stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo 
úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby
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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 Přílohou č. 1 této smlouvy, použijí se 
přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 4 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.

Cl. 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, 
ze kterého byly výdaje hrazeny (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/místo realizace,

e) doručit Kraji do 31. 1. 2023 originál závěrečné zprávy, který bude obsahovat:

stručný popis realizované akce,
- finanční vyúčtování akce,

kopie prvotních účetních dokladů ve výši celkových nákladů akce, které budou 
obsahovat dle typu akce následující (rozčlenění lze uvést do faktury, dodacího 
listu, smlouvy o dílo či jiného dokumentu potvrzeného dodavatelem):

• specifikaci a náklady na nový zdroj,
• specifikaci a náklady opatření na otopné soustavě,
• specifikaci a náklady na úpravu spalinové cesty,
• specifikaci a náklady na úpravu kotelny,
• specifikací a náklady na akumulační nádobu,
• specifikaci a náklady na rozvod plynu od hlavního uzávěru plynu 

k instalovanému kotli,
• celkové náklady plnění,
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- kopie dokladů o jejich úhradě (viz či. 8 písm. c),
- fotodokumentaci nového zdroje tepla a jeho napojení na otopnou soustavu 

a komínové těleso rodinného domu, fotodokumentaci radiátorů, ohřívače TUV a 
akumulačních nádob (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),

- kopii dokumentu obsahující výrobní číslo nového zdroje tepla (např. kopie 
záručního listu, fotografie štítku zdroje tepla),

- kopii 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,

- kopii dokladu o likvidaci starého kotle uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy,
- fotodokumentaci prokazující trvalé znehodnocení starého kotle uvedeného 

v příloze č. 1 této smlouvy,
- kopie písemných záznamů o provedení zkoušek nebo testů viz ČI. 7 bod 5e) této 

Smlouvy, jsou-li zahrnuty do závěrečného vyúčtování.

Po zaslání oznámení o proplacení výdajů či neschválení vyúčtování ze strany
poskytovatele dotace již není možné předložit doklady dle čl. 8 e) Smlouvy.

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této Smlouvy,

g) po dobu, kdy je Kraj či jiné kontrolní orgány oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9
této smlouvy, archivovat následující podkladové materiály:

- originál této Smlouvy,
- originály dokladů prokazující celkové náklady akce (faktury, dodací listy, smlouvy 

o dílo apod.) a jejich úhradu (výpisy z bankovního účtu, příjmové pokladní 
doklady),

- prostou kopii závěrečné zprávy,
- originály ostatních dokladů spojených s realizací akce (zejména doklad o likvidaci, 

revizní zprávy, protokol o uvedení nového zdroje tepla do provozu a další),

h) zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 10 této smlouvy.

Čl. 9 
Kontrola 1

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 Čl. 8 písm. a) - písm. e) této smlouvy.

3) Kontrolu mohou u příjemce podpory provést i další kontrolní orgány, např. Ministerstvo 
financí, Nejvyšší kontrolní úřad atd.

Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy.

Čl. 10
Udržitelnost akce

Příjemce je povinen nakládat nejméně do 31. 12. 2028 s veškerým majetkem podpořeným v 
rámci akce dle této smlouvy a s nemovitostí1, ve které byla akce realizována s péčí řádného 
hospodáře. Příjemce nesmí po tuto dobu majetek pořízený z poskytnuté dotace a nemovitost, 
ve které byla akce realizována převést na jinou osobu (tj. zejména prodat či darovat) bez 
vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. Příjemce je rovněž povinen zajistit, že po 
celou dobu udržitelnosti akce zůstane minimálně polovina podlahové plochy nemovitosti 
uzpůsobena pro trvalé rodinné bydlení.

Cl. 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.

Čl. 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. Alena Zítková, tel.: 564 602 535, e-mail: 
zitkova. a@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 Čl. 12 
odst. 2 této smlouvy a identifikačních údajů Příjemce uvedených v čl. 1 této smlouvy. 
Změnu Čl. 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 Čl. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je 1

1 Pro potřeby tohoto ustanovení je nemovitostí myšlen i spoluvlastnický podíl příjemce na nemovitosti.
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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 doručená dne 24. 10. 2019.

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 26. 5. 2020 
usnesením č. 0963/17/2020/RK.

(podpis) Mgr. Pavel Pacal 
Náměstek hejtmana

(jméno a příjmení) Krm Vysočina
/vHqvs !>/', S8? 33 jiitavs
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f,i píf <JfM! h)u pBtýrmďho išittofeu ikobéM í.mímříílíi a nbmirtebc foúWasú oštójtňíčh ^poÍúvlaÍjlítÍMi.iřat5irÍdíř>*íío 
podlin na pHidťndtilótrl rortlmiém domé.

íVlí^tii iť v ^íéhf>jr>i>by iu

j Malá-Černá

■ laaBÉMÉll
|" ■"" ..-..............j ^jUuxjvo I hoin

Konidkt

3920721.164/ÍM0Q



EVROPSKÁ UNSR 
Fond soudržnosti
Oporacní proťjréin životni pro;j?ro*;fi

Ministerstvo /ívotmlw prostředí-

Kontaktní wittM

Mhm riíiiližyCd {kíentifikint.’ wbirmého důítm/bywvéfóditótky, kde bude Meditováno výměnu kútií.j

t M tló Uurná

I
í ,
i'ifi|.j(;fjv<i I )iuú'
‘

Sft*ÍPHSSw
|4

I Maisi ůerná

Hi

st. 37

' Ano O

90 m2

■
‘3aaSaMii^Bl5lMf88ta^^Ml

VyMyábnddidbbe§0bdbbdtdd’dbbĚbvM

i.ViíJ^oví) LHoVi

Ně tli

Termín realliafce.



mmsamm
fmSmSaSm$ ggjggpSll

rVK'lI'-.I.MJMII 
'-.-iil - i ' rli/nosil
Oy/-t,>ir,i y:ť'iy:i’.n /ivoiniprqsiiňcíi * V

I’f.'fjnn'-t /ňtUi.if! a podporu

í/iinBtefiivoíi@iijfliO jirňsi

MMM—MKÉflM
ANMi iSĚSĚĚĚÍmáĚKĚĚ Éllfiilll

a;, Kóty na tuhá paliva s num přikládáním - 
' výhradně ’biomasa:'-

BS00C) ! 0

A.j -
íujtormit;

lÁtiVbtnatldsý-kótol riů tuhá 'paliva ■” výhradně 
Ijíomasá2"’

j P
•■;• •"•• * " ■•■ •' -■ -■■- ■•"■
icpeím'.' f;e!-paílú);í :’2i;r:: O

•C Kondetizačiií kote) na žstniií plyn3
1 ..... Ci

■v ; Otopná soustava5"
í " d

' Dl |. . i
"■

AkutiUilíícní fiádPba7
■ : t:... i

8(3000 | H
ISÉii^ÉSífesfeÉižíiŠHČi^^B i 81000 Kg.

V pfíjksfie, ?I* 1 elfaiVá Dílu projektu li ósiMřcní Á3 »*-uutcwwr <i 8 přesáhne částku ISO 000 Kc včetně: 
ĎpM/bmle ca wlkow' nakU *ly ukte považována'částka ISO ouo Kt vannc EMti-L

'V případě, lo celková Mtnítprojěkiu tl Opatření tě ■■ j-užňí přesahňe Částku 125 -000 Kč; včetně DM-í, 
bude m celkové náklady akce považována částka.i2S-00Q lič včetně Okl-i,

V případě, že. osiková ceiíá projektu li opatřeníC pfekáhne částku 126 606,0? Kč včetně DPH, budil žá 
OelkmM náklady aka? pWá&iVáiw částka 126 666,6? Kč včetně WH,

'.Vyplní 5t;:'>;.příp;«Jp, fa mň jiř /íhMí;! vyljrimý korikrclřif /tlfpj tój-jk) fii<‘ "'vti jmu výrdbkú a k'chpditijjíí<iPí,lup('iýcH na 
■•httos://svt:šf2o,cz;ždrói iá$s thus! feýťr»$am3Vž*řmc> KáUiftwé ílýin- o hyuloitit Qf#aá

?:Cý.M pííšhiMia »ir$c -vycení fipbó dtí>pn« múuUw/ v uiM tftówr <*" k"t* MáVcbfií ptACůf dočláv^ťá £ki*fy 
•:ýU-.uy^í.kaií/tírOjfí dP i;rv;i!fčbó pmvýúu

s V jjívpbtK* \<.ě\\ú -i rui't)í;'!i jmktetJarmt j>' „y? m!‘v uSo m,> t ,n m/«U nádoby o miftímMnírn í/SíW
• Výk«řH.i ÍPytikžvapdhp itdílr {Mc<út\c prlimiris-hp /a ^bíal u njv, ,>«{ u?J 1 1f»iCu hOšiom. tíbfív^n) i. \<i potlnunh.i jjUU j.y 
pfjpádí! ímtrtíiiřé i<r>U* kíťíiyyffdír aulp pod v* / j> ‘li,a ujn<i/i)*Jjr I riichf pfíkláťpťiiv-



EVROPSKÁ UNIE; 
fond soudržnosti

Úíetevé wtetil tlotaee, cil 'a popis projektu

Minlltwtvo-živJlníltd-prailffilí

0 ^1 ~ »r
j typové I 
' tíaton Í-B22S

’ Vyiohui ! , , ,,, . I «i-m'mwity<u>< li»V í
I failo4! j^dfaiQOt&iJ V#lí0rt toťitó <RW)' ji

KíiiiStíMkee katíc

Iridii kotle

;j PrijhóHvtál jpřévCSríě litinové)

I Odhoflvafii ípfevážnfrwtetów;}
.....,................„fa,,.

| Zplyňovaní-, 

i!'třída' ’ ~

třída

Mohyla stanovena výrobcem

Drob použlvandhci paliva (reap. paliv) u Jdrojů energie

Dřevo
Idíité ulili

HniW uhlí

•fawnf plyn
Elóktřlná

jiné (uveďte);
Koks

"T El

M
O
i i
n
a

a
* CI
□
0

"~h”

El
Odluiti |ii»lihi (y Sít) jedfiet-ilvýeH paliv « 
ídrojw energie ha pokrytí tepelné 
potřeby budovy ívžétttě ostatních ítfrojú, 
tiapř.eldstroiwtle, plynové kotle,, 
přlmotopý, kamna apod,j.''!

40 »
' %' 

% 

%

60

%

%

100 Silí/tmhA pudiiujodiiotllvyrh paliva /drn|u energie
podpisem fasim r| žadatel pi ohlušuje, re vý-,e uvedeny * [ kolej mu/o ’.|ou/ir Jílku hlavni rdrwj
vytápěni a fa je prutootelrifiv.prevosu nebo byl V prwtao .pftsd tealUmf výměny ttlfajt* tepla. 
■Zároveň fadatel prultóúje, že v temd.isiitauce akce dojde k trvalému mdiodiiocérií a llkylttaéi 
tOjlStO kotle.

i Podpisem žádosti lodatei prohlašuje, fa více než polovina podlahové pleehy nemovitosti,- ve které 
dojde k výměně iedrojo topta/Je uipOsohsoa pro trvalé rtwilwisj -bydleni;

• žadatel rovnej pi ohlašuje, že výSe uvedený stóvajleí tetel nebyl v minulosti, nejdříve oti i. i.2008, 
podpořen i projjramň Znlnná úsporám; Nová-fateríá úsporám itobo-w speleínýih programů na 
podporů výtneny kotlů.

Uvwicflí totormara UuuSf vyhradí® U vyhoitnói '--ni i-Hnú jmi,®..-mu m m,® divu,< priiM-, tMteíjfijčíi íiií&sti, palma jc
3|iteii;í»ať)tnínk;j, ."v; ia loillttíiy dům vyM)»ti Hitlmi li.,     H.dií.i . iHOiiie ;vM nt'iiplftujltlrii ťmiísnf IfWii 3, A
m;htt 8 a iabřažóvaiiý kiltél í pa přiváli'paliva nslnui-jl |,i| .■ lil,mil M',| .yi.lfií-lií

4 Vynlrii ;,e v případe, & je p.žnačoni iivimsi,

4 Suiií® yvafanýiih jbjhM pedřllích fiallvaídíejíiyiiairilá m«ti bý! ‘iOíi%,

4



ÉkhMÍiIWŠMĚk

EVROPSKÁ UNIE 
Raid ioucKnosii
Operační program Zi«>« prostfodl

■MinisterjltoJtotriilra prostředí

Scimam páfaiiitwanf «h tftsimmsdtii jrfeífcfetÝdi spoSírfot se í.áti»stí?H

iMMI^wíwSmMwmfmmsIĚIpsfŠmvm !■

l^|^sfc|P5PllpSJl^||lJiiiil^S^MIifei^i®SSiii8iii^^:piijPÍISiÍÍ^8®ÍÍjSJi|iMi
^HJ|p||i^P|^^^^^B^^^ft^||MHprt|^|j^^|g^f|^^Í^^|||^fi|j|||||pi|||j||^||||

lSafpil»|y^f«^M»yi»Bdjl»^^&^gfg»S»jiflIagi!«ggJstlill&fl

11

a

0

G

G

o

B

11

-’i-aíKftri-Hť dĎkumtnily, které v»a>.rjf<!ád;He k řiiUósU.'

Gl‘<‘kyir^.ot ^íítn-ir.V otetpik Doltt/mi r<’jrv;>niji: ^G-G n\fy <Aáv4k'.iw nhu<‘, U/díúju yyrmVřnyr h mjr] j> P. /otfr 
-i u I >l?u ^ JuK;n-w<iýrM Itpduým prIKmrm mHm wv ln U*/ 5;- telíte itotawicn* twlted! Jmvm IokU)ťff-m pteGteíjinm 
fíído řyíío (fufwtuttc vUVm kolte, <\n*>fy k utehte í.í jíite ílífteiteMyk V yrtp.xic Iv byl sl.jp/ IojH vyfuríGn pU d lj \> 
?tntv } >\Ikn«j Imslr crniHMí íifrÍH prc!Íí-Pnv,it jtriym rteMjfte'rJ. j" povinen .MteVCH tteh.Gii MtGukumcíiteu 'Git, 
/rpjiyrlnt^Ptit tí ítoHyti prak s/ujícl, že k ra.ite-iU vytleny .'Irate teph Grh ptrl Hmte Intern tnnpř phjtekn! p uvpdcní 
mJVí4;«,-Lk-y]n jcjite Id prtmy/M rwhD UPkGdD ljkvidša ^iyráíjp kulte).
žníktssi podpisem Wtteti vyjadřuji: stntbla:. ■; připadnou l.udotui kotumlou pMmfitu dotace a 
pedmltmk přfclňlcn! dotpi.e v s>Hj.r:ntf< jejího pHvnúni a u> wlftní: nutnosti zjíiistupníltii iwvélie 
■/dfoji: teplit a všedi prostor, kde-"byty reálií,ovány Investtie MhmutÁ clo celiwvýťh (Riiideluýdh 
ii.1kl;tdú {)>odrelm«$U budou stanoveny v přMuímj smlouvě o (wskyímrtř (l<ito«>).
Udic *.i«.»t<!t t»w na vědomi možnost případně Ssontwiy '.t.w.tjteftta stavu nemovtostl, otopné 
soustavy a zdroje tepla před.ttótvfením smlouvy.



' EVROPSKÁ UNIE
■Fond soudržnosti temsserýtvo životníte postel!
Oporaóhf puxjiam Životni proofodí

Svým. podpteem žadatel strnuje, fe vštisthiiy Maje ■uvéílímť: w teto žádosti jsny Upíné, správné » 
pravdivé.

13 -Souhlasím se ■ípracováhfcn.-a zveřejněním esobňíeh Ďdajň v fímei aíiittlnjsiraw: projektu Kraje 
Vysočinu <snám>tií „itetlitové dotaeo ‘v Kraji' Vysollmi lt!"( číslo 
<2,<)!>,2.3Ž/fM)/ířO/l9 m/mmůi (zaškrtněte.- nezbytné pro další administraci žádosti!}.

aacové Dl\« 24,10.2019

Jiří Hodinka, jednatel'společnosti JHD 
■Consulting &r.o. (ná.:z,ákladi zrnocnónl}1

Podpis žadatele 
i/csj. saravrv.ě cscbt!




