sMLoUVA
č.7l2o2l
o poskytnutí návratné finančnívýpomoci z Programu obce Košařiska pro
poskytová n í návratných fi na nčn ích výpomocí na předfi na ncová n í výměny kotl Ů
na pevná paliva v rámci programu ,,Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 3. výzva"
l.

slvll-uvruí STRANY

kontaktní adresa:

lčo:
zastou pená:

bankovní spojení:
čísloúčtu:
(dále jen,,poskytovatel")

obec košařiska
Košařiska 88,739 81 Milíkov u Jablunkova
00491845
Januš Klimek, starosta
Komerčníbanka, a.s.

23927-781,/lrco

a

adresa bydliště:
datum narození:
bankovní spojení:

čísloúčtu;
(dále jen ,,příjemce")

ll.

zÁxnoruí usTANovENí
1) Tato smlouva se uzavírá na základě Programu pro poskytovánídotací nebo návratných finančních
výpomocí, vyhlášeného obcí Košařiska podle zákona č.25O/2OOO Sb., o rozpočtových pravidlech
územníchrozpočtů,ve zněnípozdějšíchpředpisů pod č. i.:KD3-1,120]-9 ze dne 1,.8.2019 (dále jen
,,

Program").

2) Smluvní strany prohlašují, že pro právní poměr založený touto smlouvou jsou stejně jako
ustanovenítétosmlouvy pro ně závazná i ustanovení obsažená v Programu.

3) Příjemce prohlašuje, že se sobsahem Programu podrobně seznámil, jeho ustanoveníjsou pro

něj

zcela srozumitelná a zavazuje se je dodržovat.

lIl.

pŘroruĚr sMLoUVY

1) Předmětem této smlouvy

je

úprava vzájemných práv

a

závazkú poskytovatele

a

příjemce

v rozsahu, který je obsahem této smlouvy.

2) Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných
podmínek podporu formou návratné finančnívýpomoci ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,návratná
1

finančnívýpomoc") na pořízení moderního zdroje tepla splňujícíhopodmínky L17. výzvy

Operačního programu životníprostředí v rámci specifického cíle 2.1, (dále též,,předmět podpory")
a závazek příjemce tuto návratnou finančnívýpomoc přijmout a užítvsouladu s jejím účelovým
určením,za podmínek stanovených touto smlouvou, Programem a ,,Výzvou č. 1,/2079 k
předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu na podporu výměny nevyhovujících

kotlů na pevná paliva v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačníchči mitigačních
opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého
kraje" (dále jen ,,Yýzva").

3) Přljemce prohlašuje, že se sobsahem Výzvy podrobně seznámil, jejíustanoveníjsoupro něj zcela
srozumitelná a zavazuje se ji dodržovat.
lV.

uRčENíA vÝšr ruÁvnATNÉ FlNANčtvívÝpovtocl
účrlovÉ

1) Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci bezúročnounávratnou finančnívýpomoc,
účelověurčenou k úhradě uznatelných výdajů na pořízení předmětu podpory, ve výši 150 000 Kč
(slovy jednostopadesátkorun Kč), na výměnu zdrojetepla, a to na základě řádné žádostio dotacia
reaIizaci splňujícípodmínky II7, výzvy Operačníhoprogramu životníprostředí v rámci
specifického cíle2.1,,, pro rodinný dům na adrese:

který je součástípozemku parc. č. 375

zapsaného na LV č, 173
v katastrá

l

n

ím územ í Koša řis ka

(o

kres F rýde k-M íst ek| ;67

07 O7,

(dále jen ,,objekt").

2) Příjemce se zavazuje návratnou finančnívýpomoc podle bodu 1- použítvýhradně

na

předfinancování výměny původníhonevyhovujícího kotle za moderní zdroj tepla.

3) Poskytovatel je oprávněn pozastavit (či nezahájit) poskytování návratné finančnívýpomoci, pokud
zjistí, že příjemce nep|ní některou z povinností stanovených touto smlouvou, či je plnění některé
povinnosti vážně ohroženo. Ustanoveníčl. lV bodu

4) Pro případ, že kterákoliv

1

této sm|ouvy tímto není dotčeno,

touto smlouvou
jejímu neplnění po uzavřenítéto smlouvy, se přljemce zavazuje
návratnou finančnívýpomoc (nebo její odpovídajícíčást) nepřijmout, případně ji vrátit
poskytovateli do 5 pracovních dnípo tom, co se o neplněnítakové podmínky dozví.
z podmínek stanovených Programem, Výzvou nebo

nebude splněna, případně dojde

k

5) Jestliže poskytovatel zjistí, že příjemce nesplnil některou z povinností (podmínek) stanovených
Programem, Výzvou nebo touto smlouvou, má právo od příjemce požadovat, aby ve lhůtě, kterou
stanoví, poskytnutou návratnou finančnívýpomoc či její část vrátil. Příjemce je povinen tento
požadavek poskytovatele splnit, Při stanovení konkrétníčástky, která má být vrácena,
poskytovatel zohlední zejména míru (rozsah) nesplnění dané povinnosti (podmínky) na plnění
základního účelu,na který je návratná finančnívýpomocposkytována.
V.
Z^V AaRY SM LUVN ÍCH STRAN

1) Poskytovatel na základě této smlouvy poskytne příjemci návratnou finančnívýpomoc podle této
smlouvy před vlastním pořízením předmětu podpory.

2

na bankovní účetpříjemce
2) poskytovatel poskytne návratnou finančnívýpomoc bezhotovostně
zastupitelstvem obce
vjedné platbě do 15 pracovních dní ode dne schválení této smlouvy
Košařiska.

dotace dle smlouvy o
3) příjemce se zavazuje uhradit poskytovateli první splátku ve výši schválené
poskytovatele do 15 dnů od
poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na účet
obdrženítétodotace. Dalšíplatby se budou řídit splátkovým kalendářem,
lll bodu 3 této smlouvy,
4) příjemce se zavazuje dodržovat povinnost podle článku ll bodu 3 a článku
a dále se zavazuje, že:

prostředky na účet

peněžní
a) při peněžníchoperacích podle článku vl této smlouvy převede
poskytovateleuvedenývčlánkultétosmlouvyapřitěchtopeněžníchoperacíchbudevždy
uvádět jako variabilní symbol číslotéto smlouvy,

povinen neprodleně oznámit a
b) v případě změny bankovního účtuje příjemce ve stejné lhůtě
doložit poskytovateli vlastnictví k novému účtu,
je považováno za porušení méně závažné
5) Porušení povinnosti uvedené v bodu 3 písm, b)
poruŠenírozpoČtové
povinnosti ve smyslu § 22 odst, 5 zákona č.25ol2}0o Sb. a odvod za toto
za kaŽdé takové PoruŠenÍ,
kázně se stanoví ve výši 2 % z poskytnuté návratné finanční výpomoci

Vl.
SPLACEN í ruÁvnnrru ÉFINANčN í VÝPoMocl

následovně:
1) poskytovatel a příjemce se dohodli na odkladu splátek návratné finanČnívýPomoci
je povinen poskytovateli splácet návratnou finančnívýpomoc v měsíčníchsplátkách

a)

b)

Příjemce
bezprostředně navazujících na první splátku návratné finančnívýpomoci,
příjemce je povinen hradit na účetposkytovatele uvedený vČlánku l. Pravidelné sPlátkY, a to
až do výše úplnéhozaplacení
na částky a v termínech stanovených splátkovým kalendářem,
návratné finančnívýpomoci.

c)

jako pří|oha č. 1.
splátkový kalendář je nedílnou součástí této smlouvy

je
Maximálnídoba splácení návratné finančnívýpomoci 7 let,
kdykoliv předčasně a bez sankce,
e) příjemce je oprávněn návratnou finančnívýpomoc splatit
případnou změnu splátkového kalendáře lze schválit formou dodatku k této smlouvě,

d)

f)

g)

po sobě jdoucích splátkách návratné
Poskytovatel a příjemce se dohodli, že dojde-li ve třech
celý neuhrazený
finančnívýpomoci k nedodržení termínu řádné úhrady, stane se splatným
zůstatek návratné
zůstatek návratné finančnívýpomoci a příjemce je povinen celý neuhrazený
vrátit poskytovateli do 15 pracovních dní ode dne, kdy splatnost

finančnívýpomoci

tak Příjemce neuČinÍ,toto
neuhrazeného zůstatku návratné finančnívýpomocinastala. Pokud
jednání příjemce se považuje za porušenírozpočtovékázně,

Vll.
PORUŠENÍSMLUVNÍCH PODMÍNEK A SANKCE

bude toto nesplnění
1) Jestliže příjemce nesplní některý ze závazků stanovených touto smlouvou,
o rozPoČtových
považováno za porušenírozpočtovékázně podle § 22 zákona č. 25O12OOO Sb.,
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pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějších předpisů, tj. za neoprávněné použitínebo
zadrženípeněžníchprostředků poskytnutých podle této smlouvy.
2) V případě porušenírozpočtovékázně bude poskytovatel postupovat podle zákona č, 25012000
Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů, ve zněnípozdějších předpisů.

Vlll.
zÁvĚnrčruÁ usTANovENí
1) Pokud dojde ke změně obecně závazných právních předpisů týkajícíchse 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
uplatnit postup podle článku Vll.

2) Při bezhotovostních platbách uskutečňovaných mezi smluvními stranami a v souvislosti s touto
smlouvou platí, že dnem splnění jakéhokoliv peněžníhozávazku je den, v němž byla příslušná
částka připsána na bankovní účetpříjemce/poskytovatele,

3) Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemné písemnosti souvisejícís touto smlouvou se považují
za doručenétaké v případě, že danou písemnost adresát odmítne převzít, doručovatel
(provozovatel poštovních služeb) písemnost označíza nedoručitelnou na adresu udanou
odesílateli adresátem nebo adresát si písemnost u doručovatele (provozovatele poštovních
služeb)v úložnílhůtěnevyzvedne; dnem doručeníjepak den, kdy se písemnost vrátila odesílateli.

4) Pokud by mezismluvními stranami vznikly spory o právech

a povinnostech

je smluvnístrany řešit přednostně vzájemnou dohodou.

ztéto smlouvy, budou

5) Jednostranně je možno tuto smlouvu vypovědět pouze za podmínek stanovených zákonem či
touto smlouvou.
6) Vztahy dle této smlouvy neupravené veřejnoprávními předpisy se řídípříslušnými ustanoveními
platného občanskéhozákoníku, zejména jeho části čtvrté.

7) Pro účelytéto smlouvy má povinnost příjemce/poskytovatele stejný význam jako závazek
příje mce/pos kytovate le,

8) Pro účelytéto smlouvy se informací (povinností informovat) rozumí podání informace v písemné
podobě, případně e-mailem nebo datovou schránkou.

9) Přrjemce uděluje poskytovateli v souladu s ustanovení, § S odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajůa o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon č. IO1,/2OOO Sb.") souhlas ke zpracováním svých osobních údajůza účelemrealizace
Programu, a to na dobu

1_0

let od nabytí účinnosti této smlouvy.

10) Příjemce souhlasí se zveřejněním celého textu této Smlouvy v registru smluv podle zákona

č. 34012015 Sb,, o zvláštních podmínkách účinnostiněkterých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, pokud zveřejnění této
smlouvy tento zákon ukládá, a v takovém případě jej provede poskytovatel.

11) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, znichžjeden stejnopis
obdržíposkytovatel

a

jeden stejnopis obdržípříjemce.

12) Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně
číslovanýmidodatky

k

této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.

13) 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

4

v

tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což

stvrzují svými podpisy.

14) Poskytovatel prohlašuje, že tato smlouva byla uzavřena

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o

obcích.

15) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem podpisu pozdější smluvní strany, pokud účinnosti
nenabyde dnem zveřejnění celého textu této smlouvy v registru smluv (pokud zveřejnění této
smlouvy tento zákon ukládá).

v košařiskách, dne

V Košařiskách,

za příjemce

za

Příloha č, 1 - Splátkový kalendář

dne

,/iJ,

i -;i.!

ůb*c KošaŤiska

i:ruťlr;lx:T;l:-lHl§:;
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