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Věc: Žádost o prodloužení termínu smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/6962/2020

(reg.č.žádosti 3.1/2019/4535)
Dle smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 15.10. 2020 je stanoven termín pro ukončení realizace
výměny zdroje tepla (tepelné čerpadlo) do 30. 6. 2021.
Tento termín se mi bohužel nepodaří splnit, a proto se na Vás obracím s žádostí o prodloužení
termínu ukončení realizace projektu o 3 měsíce.
Důvodem posunutí termínu je problematická situace s kapacitami odborných firem (ať už
z důvodu zdravotních omezení vzhledem k pandemii, vytíženosti na jiných zakázkách), ale i
nejasným smluvním podmínkám ze strany některých oslovených dodavatelů.
O realizaci dodávky a instalaci tepelného čerpadla jsem jednal s několika dodavateli. Někteří
oslovení dodavatelé buď nereagovali vůbec, nebo trvalo dlouho, než mi poslali své nabídky.
Následně mi firmy, s kterými jsem jednal, přislíbily dodávku sice ve stanoveném termínu, ale
jednání s nimi bylo složité a ve své podstatě mi jen chtěly prodat výrobek bez záruky, že bude
opravdu fungovat, tak jak je potřeba (např. firma ČEZ, NIBE, VESKOM, REGULUS, JH SYSTÉM).
Tepelné čerpadlo bude instalováno do cca 200 let starého kamenného domu, což znamená
poněkud ztížené podmínky realizace a zejména vyšší nároky na správné provedení.
Nakonec jsem cca od začátku března 2021 jednal s firmou VESKOM a JH SYSTÉM, s kterými
jsme až po mnoha jednáních našli technické řešení, které by mělo zajistit spolehlivou
funkčnost celého systému. Nicméně dodavatelská firma mi odmítla z kapacitních důvodů
potvrdit termín dodávky a montáže do požadovaného termínu 30. 6. 2021. Nejbližší termín
dokončení dodávky nabídli smluvně potvrdit do 30. 9. 2021.

Z tohoto důvodu si dovoluji požádat o prodloužení termínu ukončení realizace výměny
zdroje tepla nejpozději do 30. 9. 2021.
Předem děkuji za kladné vyřízení.
Ing. František Lukš
370 06

Budějovice

