SMLOUVA

o poskytnutí návratné finanÖní výpomoci z Programu pro poskytování
návratných finančníchvýpomocí ,,Kotlíkové půjcky v rámci kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva"
smlouva evidovaná pod č. 5l2020lKoTL
l.

Městys Spálov

sľll-uvľĺísTRANY

sídlo:

Spálov č,.p. 62, , PsČ 742 37

ItO:

00298387

zastoupená:

Ludmilou Sucháčkovou, starostkou

bankovn í spojen

í:

čísloÚčtu:

Česká spořitelna a.s.
1766124319ĺ0800

(dále jen,,poskytovatel")

a

jméno a přţmenĺ:

Martin Žaba

adresa bydliště:

Spálov č.p. 313, 74237

rodné číslo:

961 1 2915639

bankovní spojení:

MONETA MONEY BANK

čísloúčtu:

223481518t0600

(dále jen ,'přţemce'')

ZÁKLADNĺ usTANoVENĺ

!l.

Tato smlouva se uzavírá na základě Programu pro poskytování návratných financních výpomocí
3. VýzVa"' o jehoŽ
,,Kotlíkové půjčkyv rámci kotlÍkové dotace v Moravskoslezském kąi

vyhlášenírozhodlo Zastupitelstvo měsţse Spálov svým usnesením
10.12.2019 (dále jen ,,Program").

2.

-

č' 163/08/2019 ze

dne

Smluvní strany prohlaŠují,Že pro pľávní poměr zaloŻený touto smlouvou jsou stejně jako
ustanovenítéto smlouvy pro ně zâvaznâ i ustanoveníobsaŽená v Programu'
llt. PŘEDMĚT

I

..ł

SMLoUVY

Předmětem této smlouvy je zâvazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných
podmínek podporu formou návratné finančnívýpomoci (dále jen ,,Výpomoc") ve smyslu zákona č'
25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve zněnĺ pozdějŠíchpředpisů (dále
jen ,'zákon ë,. 250ĺ2000") na předfinancovánĺ výměny nevyhovujícího kotle na pevná paliva za
modernĺzdroj tepla splňujícípodmínky 117.výzvy operačníhoprogramu Životní prostředí v rámci
specĺfickéhocíle 2.1 (dále téŽ ,,předmět podpory") a zâvazek přţemce tuto výpomoc přţmout a
uŽít v souladu s jejím Účelovým určením,za podmĺnek stanovených touto smlouvou, Progľamem
a ,,Yýzvou ö,. 112019 k předkládání Žádostí o poskytnutĺ podpory v rámci programu na podporu

výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech, Úspor energie a dalŠích
adaptačních či mitigačníchopatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského,
Moravskoslezského a Ústeckého kraje" (dále jen ,,Výzva").

2.

jejich ustanovení
Příjemce prohlašuje, Že se s obsahem Výzvy a Programem podrobně seznámil'
jsou pro nějzcela srozumitelná azavazuje se je dodźovat.

N. ÚcELoVÉ unceruĺ n yýŠeVÝPoMocl

1.

(slovy:
Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci výpomoc ve výši 200.000,- Kč
dvěstětisíckorunÖeských), účelověurěenou na předfinancování způsobilých výdajů na realizaci
předmětu podpory pro rodinný dům na adrese 74237, Spálov Ö.p' 313, umístěný na pozemku
parc' č. 15/2 zapsaném na lĺstu vlastnictvî ë. 457, vedeném pro katastrální Územĺ Spálov,
v měsţsu Spálov (dále jen ,,objekt"). Z poskytnuté výpomoci lze hradit pouze způsobilévýdaje

poskytnutí
spojené s realizací předmětu podpory v objektu, které jsou specifikovány ve Smlouvě o

rozpočtu Moravskoslezského kraje uzavřené mezi přţemcem a Moravskoslezským
krajem dne 8.10.2019, č. smlouvy O6462t2O190 (dále jen,,Smlouva o poskytnutídotace"), a které
budou vynaloŽeny v období do 30' 11'2021.

dotace

z

2.

Příjemce se zavazuje výpomoc pod|e bodu 1 tohoto článku smlouvy pouŽít výhradně na
předfinancování uznatelných výdajů na realizaci předmětu podpory v objektu'

3.

Předmět podpory (ţ. výměna kotle) v objektu musí být zrealizovân a stanoveného Účelu smlouvy
tak bude dosaŽeno nejpozději do 30. 11.2021.

4.

VýŠevýpomoci ve výši 200.O00Kč je peněŽnĺmi prostředky krytými ze státního rozpoltu ve
smyslu $ 10a odst. 5 písm. c) zákona ě. 250/2000 sb'

5.

přţemce neplní
Poskytovatel je opľávněn nezahájit poskytování výpomoci, pokud zjistí, Že
některou z povinností stanovených touto smlouvou, či je plnění některé povinnosti váŽně
ohroŽeno.

v. z^v AaKY sMLUVNĺcľl srnnľ

1.
2.

3.

podpory.
Poskytovatel na základě této smlouvy poskytne přţemci výpomoc na realizací předmětu
v
příjemce
uvedený
Poskytovatel poskytne výpomoc příjemci bezhotovostně na bankovní účet

článku l. této smlouvy jednorázovou úhradou do 10 pracovních dnů ode dne předloŽení
písemnéhopotvzení o souhlasu s inkasem z účtupř'ljemce s neomezeným počtem inkas do výše
poŽadované Výpomocive prospěch úětu měsţse Spálov, číslo1766124319/0800' vedeného u
teské spořitelny, a. s..
Přţemce je povinen:
při peněŽnĺch operacích podle ělánku Vl. této smlouvy převádět peněŽnĺ prostředky na
účetposkytovatele uvedeného v článku l. této smlouvy a při těchto peněŽnĺch operacích
vŽdy uvádět jako variabilní symbol: 24603î3'

a)

b)

c)

bez zbyteeňéno odkladu informovat poskytovatele

o

veškeých změnách

údajů,

bankovního účtunebo jiných skuteěností uvedených v této smlouvě, věetně změny nebo
ukončeníSmlouvy o poskytnutí dotace. V přĺpadě změny nebo ukoněení Smlouvy o
poskytnutí dotace je příjemce povinen předloŽit poskytovateli listinu (zejména dohodu o
změně obsahu smlouvy, výpověď smlouvy, dohodu o ukoncení smlouvy), na základě které
byla tato smlouva ukončena nebo změněna.

Po ukončenírealizace Předmětu podpory je přţemce povinen předloŽit pracovníkům
KĘského riřadu Moravskoslezského kraje finaněnĺ vypořádání dle podmĺnek 3. výzvy
kotlíkových dotací, na základě kterého bude proplacena dotace. Tyto podklady soutasně

předkládá městysu Spálov v listinné podobě osobně nebo poštou. Doklady budou
obsahovat minimálně
a
kopii dokladu o výměně zdroje tepla, kteým se rozumí doklad o instalaci a
uvedení nového zdroje tepla do provozu,
)

ţ

a

a

kopĺe účetníchdokladů za zrealizované práce, dodávky a sluŽby (např.

faktury, paragony, atd.),
kopĺe potvrzení o úhradě - pro bezhotovostní platby je dokladem o úhradě
výpis z bankovního Úětu s podpĺsem Příjemce, pro platby v hotovosti je
dokladem o úhradě příjmový pokladnídoklad.

v případě, Že výpomoc dle této smlouvy nebude pouŽita ke sjednanému účeĺuv plné výŠi,

d)

je přţemce povinen nepouŽitou část výpomoci vrátit poskytovateli na Účet poskytovatele

uvedený v článku l. této smlouvy, a to nejpozději společně s první splátkou Výpomoci.
umoŽnit poskytovateli v souladu se zákonem 32ot2oo1Sb., o finančnĺkontrole ve veřejné

e)

správě a o změně někteých zákonů, ve znění pozdějších předpĺsůřádné provedení
průběŽné a následné kontroĺy hospodaření s veřejnýmĺ prostředky z poskytnuté výpomoci,
jejich pouŽĺtídle účelovéhourčenístanoveného touto smlouvou, provedení kontroly
faktické realizace Öinnosti na místě (v objektu) a předloŽit při kontrole vŠechny potřebné
Úěetní a jiné doklady.

Vl. NAVRÁCENĺ PoSKYTNUľŕcH PENĚŽNĺGH PRoSTŘEDKÜ
Příjemce je povinen vrátĺt poskytovateli poskytnutou výpomoc následovně:
1-1 v případě neposkytnutí Žâdné dotace Moravskoslezským krajem dle Smlouvy o poskytnutí
dotace je příjemce povinen vrátit celou poskytnutou výpomoc do 10 dnů od doručenísdělení

Moravskoslezského kĘe, kde mu bude sděleno, Že mu nebude dotace dle Smlouvy o
poskytnutí dotace vyplacena.
1.2 v přĺpadě poskytnutí dotace Moravskoslezským kĘem dle Smlouvy o poskytnutí dotace
takto:

a) tastra ve výšĺdotace vyplacené Moravskoslezským kĘem (Ev. první splátka), včetně

nevyěerpané částivýpomoci (nebyla-li přţemcem vrácena poskytovateli dříve dle čl. V,
odst. 3 d), nejvýŠevŠak do výŠeposkytnuté výpomoci bude strŽena inkasem z účtu
přĺjemce. V případě, Že nebude moŽné strhnout z účtupřţemce tuto částku inkasem
do
15 pracovních dnů od zaslání dotace na účetpříjemce Moravskoslezským krajem, je
příjemce povinen tuto částku vrátit poskytovateli do 20 pracovních dnů od připsání dotace
na jeho účet.
b) ZbývĄícíčást výpomoci bude přţemce splácet v pravĺdelných měsíčníchsplátkách
bezprostředně navazujících na první splátku výpomoci, dle splátkového kalendáře, a to
vŽdy nejpozději k poslednímu dni daného kalendářního měsíce.
c) Přţemce nesmí aŽ do úplnéhovrácení výpomoci zruŠitsouhlas s inkasem ze svého tičtu
uvedeného v článku l. této smlouvy na částku uvedenou v článku lV. bod 'l, a to včetně
souhlasu k neomezenému poětu inkas do výše poskytnuté výpomoci uvedené v článku
lV. bod 1ve prospěch úětu poskytovatele č. 1766124319/0800, vedeného u České
spořitelny, a. s.

d) V případě, Že nebude moŽné strhnout z úttu částku měsíčnísplátky inkasem, je příjemce
povinen dluŽnou částku v plné výši uhradit do 15 pracovních dní.

e) Splátkový kalendář je nedílnou součástí této smlouvy jako přĺloha č. 1.

f)

Případnou změnu splátkového kalendáře lze schválit formou dodatku k této smlouvě.

g) Maximáĺní doba splácenívýpomocije 10 let.
h) Přţemce je oprávněn výpomoc vrátit kdykoliv předčasně a bez sankce.
i) Poskytovatel a příjemce se dohodli, Že dojde-li ve třech po sobě jdoucích splátkách
výpomocĺ k nedodrŽení termínu řádné úhrady, stane se splatným celý neuhrazený
zůstatek výpomoci a příjemce je povinen celý neuhrazený zůstatek výpomoci vrátit

3

poskytovateli do 15 pracovních dnů ode dne, kdy splatnost neuhrazeného zůstatku

výpomoci nastala.

Vtl. PoRUŠENĺSMLUVNĺGH PoDMĺNEK, sANKcE A VÝPoVĚĎ
1.

2.
3.

4

smlouw

JestliŽe příjemce nesplnĺ někteý zezâvazkťl stanovených touto smlouvou, bude toto nesplnění
povaŽováno za porušenírozpočtové kâznë podle $ 22zâkona č. 250/2000 Sb.
V přĺpadě porušení rozpottové kázně bude poskytovatel postupovat podle zákona ě,.250t20OO

sb.
Poskytovatelje oprávněn tuto smlouvu vypovědět z důvodu sjednaného v ělánku Vlll. bod 1 této
smlouvy a dále v případě, Že doŠlok ukonČeníSmĺouvy o poskytnutídotace dohodou smluvnĺch
stran nebo výpovědí smlouvy. Výpovědní lhůta činí10 dní azaëînáběŽet dnem následujícím po
dnĺ, v němŽ byla písemná výpověd'dorucena příjemci'
V písemnévýpovědi poskytovatel uvede výpovědnĺdůvodavyzve přţemce k vrácenĺvýpomoci
nebo její cásti. Příjemce je povinen ţto prostředky vrátĺt do 15 dnů od ukončenísmlouvy. Pokud
výpomoc ještě nebyla převedena na účetpřţemce, má poskytovatel právo výpomoc
neposkytnout.

Vtll.

1.

zÁVĚREcNÁ USTANoVENĺ

Pokud dojde ke změně obecně zâvazných právnĺch předpisů ýkajících se vztahů vyplývajícíchz

této smlouvy, uzavřou smluvní strany k této smlouvě dodatek, kteĺ1ým bude zajištěn její soulad s
obecně zävaznými předpĺsy. V případě neuzavřenítakového dodatku má poskytovatel právo tuto

2'
3.

smlouvu vypovědět.

Při bezhotovostních platbách uskuteÖňovaných mezi smluvními stranami a v souvislosti s touto
smlouvou platí, Že dnem splněníjakéhokoliv peněŽního zâvazkuje den, v němŽ byla přísluŠná
částka odepsána z bankovního rjčtu poskytovatele/přţemce.
Smluvnĺ strany se dohodly, Že jejich vzájemné písemnostĺsouvisející s touto smlouvou se
povaŽují za doručenétaké v přĺpadě' Že danou písemnost adresát odmÍtne převzít, doruěovatel

(provozovatel poštovnĺch sluŽeb) písemnost označÍza nedoručitelnou na adresu udanou
si písemnost u doručovatele (provozovatele poštovních
sluŽeb) v tjloŽnĺ lhůtě nevyzvedne; dnem doručeníjepak den, kdy se písemnost vrátila odesílateli.
Pokud by mezi smluvními stranamivznikly spory o právech a povinnostech z této smlouvy, budou
je smluvnístrany řeŠit přednostně vzájemnou dohodou.
Vztahy dle této smlouvy neupravené veřejnoprávnĺmi předpisy se řídípříslušnými ustanovenÍmi
zákona č,. 8912012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějŠíchpředpisů, zejména jeho části
odesÍlateli adresátem nebo adresát

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

čtVrté.

Pro účelytéto sm|ouvy má povinnost příjemce stejný význam jako zâvazek přţemce.
Pro účelytéto smlouvy se informací (povinností informovat) rozumí podání inforrnace v písemné
podobě, přĺpadně e-mailem nebo datovou schránkou.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden stejnopis
obdrŽí poskytovatel a jeden stejnopis obdrŽĺ příjemce'
Přĺpadné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řeŠit písemnými, vzestupně
číslovanýmidodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy oznaěeny.
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 tísnĺnebo za nápadně nevýhodných podmínek, a Že se dohodly o celém jejím obsahu,
coŽ stvzují svýmĺ podpisy.
Přţemce bere na vědomÍ, Že smlouva včetně případných dodatků bude zveřejněna na oficĺálních
webových stránkách městyse Spálov.
o uzavřenítéto smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo městyse Spálov dne 15.9.2020, usnesením č.
311ĺ1312020.

4

13.

VL

Tato smlouva je platná a účinnádnem podpisu obou smluvnĺch stran, přičemŽ rozhodujÍcíje
datum pozdějšího podpĺsu.
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Příloha č. 1 _ Splátkový kalendář
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