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SMLOUVA

o poskytnutí náVratné finančnívýpomoci zProgramu pro poskytování
návratných finančníchvýpomocí ,,Kotlíkovépůjčkyv rámci kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva.
smlouva evidovaná pod č. 3l2020lKoTL
l.

Měsţs Spálov

sĺvll_uvľísTRANY

sídlo:

Spálov ë,.p' 62,,

lČo:

00298387

Psl

742 37

zastoupená:
bankovnÍ spojení:

teská spořitelna a.s.

čísloúttu:

1766124319t0800

(dále jen,,poskytovatel")

a
jméno a přţmení:

Břetishv Šíma

adresa bydliŠtě:
rodné číslo:

bankovní spojení:
čÍsloúětu:
(dále jen

"příjemce")
lt.

1

ZÁKLADľĺ usľłľoveľí

Tato smiouva se uzavírá na základě Programu pro poskytování návratných finančnÍch výpomocí
půjčkyv rámci kotlíkovédotace v Moravskostezském kraji 3. výzva", o jehoŽ
'Kotlíkové

-

2

vyhlášenÍ rozhodlo Zastupitelstvo měsţse Spálov svým usnesením ë,. 163to8,t2019 zé
dne
10.12.2019 (dále jen
'Program.).
Smluvní strany prohlaŠují,Že. pro právní poměr zalożený touto smlouvou jsou stejně jako
ustanovení této smlouvy pro ně zâvaznâi ustanovení obsaŽená v Programu.
tll. PŘEDMĚT

1

sMLoUvY

Předmětem této smlouvy je zâvazek poskytovatele poskytnout příjemci podle
dále sjednaných

podmÍnek podporu foľmou návratné finančnĺvýpomoci1oáepn,,výpomoď')ve
smyslu zákona č.
25012000 Sb., o rozpoětových pravidlech územnĺchrozpÓÖtů, ve zněnípozdějších předpisr) (dále
jen ,,zákon č. 25o/2ooo") na předfinancování
výměny nevyhovujícíhokotle na pevna paliva za

modernÍzdrojteplasplňujícípodmínky 117.výzvyoperaěníhoprogramuŽĺvotníprostředívrámci
specifického cíle 2.1(dále téŽ ,,předmět podpory") a závazek příjemce tuto výpomoc přţmout
a
uŽít v souladu s jejím účelovýmurěením, za podmínek stanovených
touto smlouvou, Programem
a ,,Výzvou č. 1/2o19 k předkládání Žádostí o poskytnutÍ podpory v rámcĺ programu na podporu
vý.měny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech, úspor energie
a dalších
adaptačníchěi mitigaěních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcÍch Karlovarského,
Moravskoslezského a Ústeckého kraje. (dále jen ,,Výzva,,)'

2.

Příjemce prohlašuje, Že se s obsahem Výzvy a Programem podrobně seznámil, jejĺch ustanovení
jsou pro něj zcela srozumitelná azavazu1e
se je dodrŽovat'
M.

1

ÚcELoVÉ unceruĺłrrŕŠeyýpoĺvlocl

Poskytovateĺ podle této smlouvy poskytne příjemci výpomoc ve výši 2oo.ooo,- Kě (slovy:
dvěstětisíckorunčeských), účelověurčenou na předfinancování zprisobĺlých výdajů na realizací

adrese
č.

předmětu podpory pro rodĺnný dům na
, umístěný na pozemku
parc.
, zapsaném na listu vlastnĺctví
, vedeném pro katastrální územíSpáĺov,
v městysu Spálov (dále jen
poskytnuté výpomoci lze hradĺt pouze způsobilévýdaje
Z
"objekť').
spojené s realizací předmětu podpory v objektu, které jsou specifikovány ve Smtouve o poskytnutĺ
dotace z rozpoctu Moravskoslezského kĘe uzavřené mezi přţemcem a Moravskoslezským
kĘem dne 22.7.2020, č. smĺouvy O2849t2O20 (dále jen ,,Smlouva o poskytnutí dotace"), a které

č.

budou vynaloŽeny v obdobÍ do 30. 11.2021
2

'

Příjemce se zavazuje výpomoc podle bodu 1 tohoto článku smlouvy poużítvýhradně na

předfinancování uznatelných výdajŮ na realizaci předmětu podpory v objektu.
3.

Předmět podpory (ţ. výměna kotle) v objektu musí být zrealizovân a stanoveného úěelu smlouvy
tak bude dosaŽeno nejpozději do 30. 1,l.2021.

4.

Výše výpomocí ve výši 200.000Kě je peněŽními prostředky kryými ze státnĺho rozpočtu ve
smyslu Ş10a odst. 5 písm. c)zákona č. 25ol2ooo sb.

5

Poskytovatel je oprávněn nezahájit posţtování výpomoci, pokud zjistí, Že přĺjemce neplní
některou z povinnostÍ stanovených touto smlouvou, či je plnění některé povĺnnosti váŽně

ohroŽeno.

v. zÁv AZRY sMLuVNĺcH STRAN

1.
2-

3.

Poskytovatel na základě této smlouvy poskytne příjemci výpomoc na realizacÍ předmětu podpory.
Poskytovatel poskytne výpomoc příjemci bezhotovostně na bankovní účetpřţemce uvedený v

článku l. této smlouvy jednorázovou úhradou do 10 pracovních dnů ode dne předloŽení
písemnéhopotvzení o souhlasu s inkasem z účtupřijemce s neomezeným poětem inkas do rĺýŠe
poŽadované Výpomocive prospěch účtuměsţse Spálov, číslo17661243ĺ9/o8oo, vedeného u
teské spořitelny' a. s..
Příjemce je povĺnen:
při peněŽních operacích podle článku Vl. této smlouvy převádět peněŽní prostředky na
Účet poskytovatele uvedeného v článku l. této smlouvy a při těchto peněŽních operacích

a)

b)

c)

vŽdy uvádět jako variabilní symbol:

bez zbyteöného odkladu informovat poskytovatele

o

veŠkených změnách Údajů,

bankovního últu nebo jiných skutečnostíuvedených v této smlouvě, věetně změny nebo
ukončeníSmlouvy o poskytnutí dotace. V případě změny nebo ukončenĺSmlouvy o
poskytnutí dotace je přĺjemce povinen předloŽit posţtovateli Iistĺnu (zejména dohodu o
změně obsahu smlouvy, výpověď smlouvy, dohodu o ukoněení smlouvy), na základě které
byla tato smlouva ukončena nebo změněna.
Po ukoněení realizace Předmětu podpory je přĺjemce povinen předloŽit pracovníkům
KĘského úřadu Moravskoslezského kraje finančnÍvypořádání dle podmínek 3. výzvy
kotlÍkových dotacÍ, na základě kterého bude proplacena dotace. Tyto podklady současně

předkládá měsýsu Spálov v listinné podobě osobně nebo poštou. Đoklady budou
obsahovat mĺnimálně:
a
kopii dokladu o výměně zdroje tepla, kteąim se rozumí dokĺad o instalaci a
uvedení nového zdroje tepla do provozu,
)

a

a

faktury, paragony, atd.),
kopie potvzení o Úhradě

-

pro bezhotovostní platby je dokladem o úhradě
výpĺs z bankovního úětu s podpisem Příjemce, pro platby v hotovostĺ je
dokladem o úhradě příjmový pokladnídoklad.

a

d)

kopĺi dokladu o výrněně zdroje tepla, kterým se rozumí doklad o instalaci a
uvedenÍnového zdroje tepla do provozu,
kopie účetníchdokladů za zrealizované práce, dodávky a sluŽby (např.

v případě, Že výpomoc dle této smlouvy nebude pouŽita ke sjednanému účeluv plné výŠĺ,

je příjemce povinen nepouŽitou část výpomoci vrátit posţtovateli na úěet poskytovatele

uvedený v článku l. této smlouvy, a to nejpozději společně s první splátkou Výpomoci.
umoŽnit posţtovateli v souladu se zákonem 320ĺ2001Sb., o finanöní kontrole ve veřejné
správě a o změně někteých zákonŮ, ve znění pozdějŠíchpředpĺsůřádné provedení
průběŽné následné kontroly hospodaření
poskytnuté
veřejnýmĺ prostředky
výpomoci, jejĺch pouŽitĺ dle Účelového určenístanoveného touto smlouvou, provedení
kontroly faktické realĺzace činnosti na místě (v objektu) a předloŽĺt při kontrole vŠechny
potřebné účetnía jiné doklady.

e)

a

s

z

vt. NAVRÁcENĺ PosKYTNUTÝcH PENĚŽNĺGH PRoSTŘEDKţ]
1

Příjemce je povinen vrátĺt poskytovatelĺ posţtnutou výpomoc následovně:
1.1 v případě neposţtnutí Žádné dotace Moravskoslezským kĘem dle Smlouvy o poskytnutÍ
dotace je přĺjemce povinen vrátit celou poskytnutou výpomoc do 10 dnü od doručení

sdělenÍ Moravskoslezského kraje, kde mu bude sděleno, Že mu nebude dotace dle
Smlouvy o poskytnutÍ dotlace vyplacena.

1.2 v přĺpadě poskytnutí dotace Moravskoslezským kiajem dle Smlouvy o posţtnutí dotace
takto:

a; tastka ve výši dotace vyplacené Moravskoslezským kĘem (Ev. první splátka), včetně
nevylerpané části výpomoci (nebyla_lipřĺjemcem vrácena posţtovatelidříve dle čl. V,
odst' 3 d), nejvýŠevšak do výŠeposkytnuté výpomoci bude strŽena inkasem z účtu
přĺjemce. V přÍpadě, Že nebude moŽné strhnout z úötu přĺjemce tuto ěástku inkasem do

15 pracovních dnů od zaslání dotace na účetpříjemce Moravskoslezslým kĘem, je
příjemce povinen tuto částku vrátĺt poskytovateli do 20 pracovních dnů od připsání
dotace na jeho účet.
b) zbývajícÍ část výpomoci bude přÍjemce splácet v pravidelných měsíčnĺchsplátkách
bezprostředně navazujÍcích na prvnĺsplátku rĺýpomoci, dle splátkového kalendáře, a to
vŽdy nejpozději k poslednímu dni daného kalendářnĺho měsíce.
c) Příjemce nesmí aż do'Úplného vrácení výpomoci zruŠit souhlas s inkasem ze svého
t]ttu uvedeného v článku l. této smlouvy na öástku uvedenou v článku lV. bod 1, a to
včetně souhlasu k neomezenému poötu inkas do výŠeposţtnutévýpomoci uvedené v
'článku lV. bod 1 ve prospěch účtuposkytovatele č. 1766124319/0800, vedeného u

teské spořitelny,

a. s.

d) V přÍpadě, Že nebude moŽné strhnout z rlčtu ëástku měsĺění splátky inkasem, je
přţemce povinen dluŽnou částku v plné výŠĺuhradit do 15 pracovních dnĺ.
e) Splátkový kalendář je nedílnou součástĺtéto smlouvy jako přĺloha ö. í.

Đ

PřÍpadnou změnu splátkového kalendáře lze schválit formou dodatku k této smlouvě'

g) Maximální doba splácení výpomocĺje 10 let.
h) Přţemce je oprávněn výpomoc vrátit kdykoliv předčasně a bez sankce.
i) Poskytovatel a přţemce se dohodli, Že dojde-li ve třech po sobě jdoucích splátkách
výpomoci k nedodrŽení termínu řádné úhrady, stane se splatným celý neuhrazený
3

zůstatek výpomocĺ a přţemce je povinen celý neuhrazený zůstatek ţpomoci
poskytovatelĺ do 15 pracovních dnů ode dne, kdy splatnost neuhrazeného
výpomoci nastala'
Vlt. PoRUŠENísMLUVNícHPoDMĺNEK, sANKcE

1.
2.
3'
4.

ł yŕpovĚĎ sMLoUVY

JestlíŽe příjemce nesplní něktený zezâvazkÜ stanovených touto smlouvou, bude toto nesplněnĺ
povaŽováno za poruŠenírozpoctové kázně podle $ 22zákonaě. 250/2000 sb.
V případě porušení rozpočtovékázně bude poskytovatel postupovat podle zâkona č. 250/2ooo

sb.
Poskytovatelje oprávněn tuto smlouvu vypovědět z důvodu sjednaného v článku V]ll. bod 1 této
smlouvy a dále v přÍpadě' Že došĺok ukončeníSmlouvy o poskytnutĺ dotace dohodou smluvních
stran nebo výpovědí smlouvy. Výpovědnílhůta tĺní10 dní azaëíná běŽet dnem následujícím po
dni, v němŽ byla písemná výpověď doruěena příjemci.
V písemnéuýpovědi poskytovatel uvede výpovědní důvod a Vyzve příjemce k vrácení výpomoci
nebo její části. Příjemce je povinen ţto prostředky vrátit do 15 dnů od ukončenísmlouvy. Pokud
výpomoc jeŠtě nebyla převedena na účetpříjemce, má poskytovatel právo výpomoc
neposkytnout.

ull. zÁvĚRecľÁ USTANoVENĺ

1.
2.
3.

Pokud dojde ke změně obecně závazných právních předpĺsů ýkajícíchse vztahů vyplývajících
z této smlouvy, uzavřou smluvní strany k této smlouvě dodatek, kterým bude zajiŠtěn jejÍ soulad
s obecně závaznými předpisy. V přÍpadě neuzavření takového dodatku má poskytovatel právo
tuto smlouvu vypovědět
Při bezhotovostních platbách uskuteěňovaných mezi smluvními stranami a v souvislosti s touto
smlouvou platí, Že dnem splnění jakéhokoliv peněŽního zâvazkuje den, v němŽ byla příslušná
částka odepsána z bankovnĺho účtuposkytovatele/příjemce.
Smluvní strany se dohodly, Že jejich vzájemné pÍsemnosti souvisejĺcÍs touto smlouvou se
povaŽují za doručenétaké v přÍpadě, Že danou písemnost adresát odmítne převzĺt, doručovatel

(provozovatel poštovních sluŽeb) pÍsemnost oznatí za nedoručitelnou na adresu udanou
si písemnost u doručovatele (provozovatelé poŠtovních
sluŽeb) v úloŽnílhůtě nevyzvedne; dnem doruěení je pak den, kdy se pÍśemnostvrátila
odesílateli.
Pokud by mezi smluvními stranami vznikly spory o právech a povinnostech z této smlouvy,
budou je smluvní strany řešit přednostně vzájemnou dohodou.
Vztaly dle této smlouvy neupravené veřejnoprávnímí předpisy se řídípříslušnými ustanoveními
zákona ë. 8912012 Sb., občansţý zákoník, ve zněnÍ pozdějŠíchpředpĺsů, zejména jeho části
odesÍlateli adresátem nebo adresát

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

čtvrté.
Pro úěely této smlouvy má povinnost příjemce stejný význam jakozávazek přţemce.
Pro Účely této smlouvy se informací (povinností informovat) rozumí podánÍ informace v písemné
podobě, případně e_mailem nebo datovou schránkou.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou sĘnopisech s platností originálu, z nichŽ jeden stejnopis
obdrŽí posţ1tovatel a jeden stejnopis obdrŽí přţemce.

Případnézměny a doplńky této smlouvy budou smluvní strany řešĺt písemnými, vzestupně
číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy oznaěeny.
Smluvní strany shodně prohlašují, Že si smlouvu před jejím podpisem přecetly a Že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, uriitě, váŽně a
srozumitelně, nikolĺv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmĺnek, a Že se dohodly o celém
jejím obsahu, coŽ stvzujísvýmĺpodpisy.

Příjemce bere na vědomí, Že smlouva včetně případných dodatků bude zveřejněna na

oficiálních webových stránkách měsţse Spálov.
4

12

o

13

Tato smlouva je platná a účinnádnem podpisu obou smluvnĺch stran, přičemŽ rozhodující
je
datum pozdějŠíhopodpisu.

vŁ.

uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupĺtelstvo měsţse Spálov dne 15.9.2020, usnesením
č.
309t13t2020.
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