SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Pražmo
I.
SMLUVNÍ STRANY
1. Obec Pražmo
se sídlem:
zastoupen:

Pražmo 153, 739 04 Pražmo
starostou obce

IČ:
bankovní spojení:

00576999
Česká spořitelna, a. s., číslo účtu: 1682040329/0800

pořadové číslo:

0/1.výzva-program na podporu výměny kotlů

(dále jen „poskytovatel“)
a
2. příjemce (jméno a příjmení)
bydlištěm:
rodné číslo:
bankovní spojení:
(dále jen „příjemce“)

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Dotace je 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 „zákon
o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.
2. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako
ustanovení této smlouvy právně závazná ustanovení obsažená ve vyhlášeném dotačním programu
„Program na podporu výměny kotlů v obci Pražmo“ (dále jen „Program“), který byl vyhlášen obcí
Pražmo dne 21. 2. 2014, přičemž o jeho vyhlášení rozhodlo zastupitelstvo obce Pražmo svým
usnesením č. 19/6 ze dne 13. 2. 2014. Příjemce prohlašuje, že se s obsahem Programu podrobně
seznámil a jeho ustanovení jsou pro něj zcela srozumitelná.
3. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele je
porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“). V případě
porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona č. 250/2000 Sb. Za porušení rozpočtové
kázně je považováno také provozování nového účinného nízkoemisního kotle pořízeného v rámci
Programu (dále též „nový kotel“) v rozporu se smlouvou o poskytnutí dotace, neznehodnocení
stávajícího kotle a nepředložení dokladů o koupi topného materiálu. V případě neprovozování
nového kotle je příjemce dotace povinen předložit doklad o jiném způsobu vytápění rodinného
domu/bytové jednotky.

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných
podmínek účelově určenou dotaci a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a užít v souladu s jejím
účelovým určením, za podmínek stanovených touto smlouvou, Programem a 1. výzvou k podávání
žádostí o poskytnutí dotace z Programu na podporu výměny kotlů v obci Pražmo (dále jen
„výzva“).
IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE
1. Poskytovatel podle
této smlouvy
poskytne
příjemci
investiční
dotaci ve
výši
………………………………,-- Kč (slovy……………………. korun českých) na výměnu zdroje tepla výrobce
…….. typ kotle…….…….. pro rodinný dům, případně pro bytovou jednotku č. ………………….v něm
umístěný, na adrese……………, čísla popisného ….., umístěný na pozemku parc. č. ………. a
zapsaný na LV č. ……… vedený pro katastrální území …………………… v obci ………………, ze
stávajícího ručně plněného kotle na tuhá paliva za účinný nízkoemisní kotel podporovaný v rámci
předmětné výzvy (dále jen „projekt“) v rámci Programu, účelově určenou k úhradě uznatelných
nákladů projektu vymezených v čl. VI. této smlouvy.
V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout dotaci příjemci převodem na účet příjemce uvedený v čl. I.
této smlouvy jednorázovou úhradou ve výši …………..,-- Kč (slovy …….. korun českých) do 30 dnů
ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Příjemce se zavazuje vůči poskytovali, že:
a) umožní v souladu se zákonem o finanční kontrole provedení následné kontroly projektu
a předloží při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady,
b) při peněžních operacích dle čl. VII. této smlouvy převede peněžní prostředky na účet
poskytovatele uvedený v čl. I. této smlouvy a při těchto peněžních operacích bude vždy
uvádět variabilní symbol (……………………….),
c) umožní a poskytne součinnost při provedení kontroly provozu nového kotle v rodinném domě,
do kterého jej pořídil, po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Kontrolou
provozu se rozumí provedení kontroly daného nového kotle na místě, kontrola topného
materiálu a zda-li odpovídá topnému materiálu předepsanému výrobcem nového kotle, a to na
základě předchozího vyrozumění o dni a hodině provedení kontroly poskytovatelem,
d) dále umožní po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy kontrolu dokladů o koupi
topného materiálu pro nový kotel, a to zpětně ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí
dotace do dne provádění kontroly a poskytne k tomu potřebnou součinnost nebo předloží
doklad o jiném způsobu vytápění rodinného domu/bytové jednotky. Příjemce má povinnost
uchovat tyto doklady pro účel kontroly za tři po sobě následující topné sezóny před dnem
prováděné kontroly. Topnou sezónou se rozumí období od 1.9. do 31.5.,
e) smluvně zajistí u třetích osob, jimž zcizuje nebo přenechává rodinný dům/bytovou jednotku
k užívání, do kterého pořídil nový kotel, možnost kontroly dle písmena c) a d) a dodržení
informační povinnosti dle písm. i) tohoto odstavce smlouvy,
f)

bude řádně provozovat a udržovat nový kotel podpořený z Programu po dobu 10 let ode dne
nabytí účinnosti této smlouvy,

g) nezcizí nový kotel po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, kdy toto pravidlo se
neuplatní v případě, že jej vymění bez nároku na dotaci z Programu za zdroj se stejnými nebo
lepšími ekologickými parametry,
h) pro případ kdy dojde k zcizení (např. prodej, darování) rodinného domu/bytové jednotky
smluvně zajistí, aby nový nabyvatel provozoval, nezcizil a udržoval nový kotel podpořený
z Programu po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy nebo aby jej mohl vyměnit

pouze za zdroj se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry a též dodržel písmena j) a k)
tohoto odstavce,
i)

neprodleně informuje poskytovatele o všech změnách ve vlastnických právech příjemce
k rodinnému domu/bytové jednotce či v jeho identifikačních údajích, nejpozději však do
60 dnů ode dne kdy nastala daná změna. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž
doložit vlastnictví k účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu.
Z důvodu změn identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,

j)

bude provozovat nový kotel pouze se zdrojem vytápění se stejnými nebo lepšími ekologickými
parametry než má nový kotel, jestliže takový další zdroj bude mít v rámci rodinného
domu/bytové jednotky,

k) bude v novém kotli používat pouze ta paliva, pro která výrobce garantuje požadovaný výkon
a emisní parametry,
l)

projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory, kromě podpory z tzv.
Společného programu na podporu výměny kotlů Moravskoslezského kraje a Ministerstva
životního prostředí ČR (dále jen „Společný program“).

3. Porušení povinnosti uvedené v odst. 2 písm. i) je považováno za porušení méně závažné
povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. a odvod za toto porušení
rozpočtové kázně se stanoví ve výši 2 % z poskytnuté dotace za každé takové porušení.
VI.
UZNATELNÝ NÁKLAD
1. „Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. od 2. 1. 2014 do 31. 12. 2014,
resp. při získání dotace ze Společného programu do 9 měsíců od odeslání vyrozumění
o poskytnutí dotace ze Společného programu,
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami
této smlouvy, podmínkami Programu a výzvy, tedy na výměnu stávajícího ručně plněného
kotle na tuhá paliva za nový nízkoemisní kotel podporovaný v rámci předmětné výzvy a jeho
instalaci,
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole.
2. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné.
VII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně
číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.
2. Tato smlouva se vyhotovuje v třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva stejnopisy
obdrží poskytovatel a jeden stejnopis příjemce.
3. Při bezhotovostních platbách uskutečňovaných mezi smluvními stranami a v souvislosti s touto
smlouvou platí, že dnem splnění jakéhokoliv peněžního závazku je den, v němž byla patřičná
částka odepsána z bankovního účtu poskytovatele/příjemce a přitom poukázána na bankovní účet
příjemce/poskytovatele.
4. Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemné písemnosti související s touto smlouvou se považují
za doručené také v případě, že danou písemnost adresát odmítne převzít, doručovatel
(provozovatel poštovních služeb) písemnost označí za nedoručitelnou na adresu udanou odesílateli
adresátem nebo adresát si písemnost u doručovatele (provozovatele poštovních služeb) v úložní
lhůtě nevyzvedne; dnem doručení je pak den, kdy se písemnost vrátila odesílateli.
5. Pokud by mezi smluvními stranami vznikly spory o právech a povinnostech z této smlouvy, budou
je smluvní strany řešit přednostně vzájemnou dohodou.

6. Ustanovení čl. V. odst. 2 písmene e) a h) se nepoužije v případě, že příjemce vrátí celou dotaci
poskytnutou příjemci poskytovateli na účet poskytovatele uvedený v čl. I. této smlouvy, a to do
60 dnů ode dne zcizení rodinného domu/bytové jednotky.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují
svými podpisy.
9. Příjemce uděluje poskytovateli v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 101/2000 Sb.“) souhlas ke zpracování svého rodného čísla za účelem realizace
Programu, a to na dobu 10 let od nabytí účinnosti této smlouvy. Příjemce prohlašuje, že byl
poučen o svých právech dle § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb.
10. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů:
O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodlo rozhodlo zastupitelstvo obce
usnesením č. ... ze dne ....
V Pražmě dne ...........

V ....................... dne ...........

………………………………………
za poskytovatele

..............................................
za příjemce

svým

