Číslo smlouvy: 2016/XXXXX/OSR/XXX

Smlouva o poskytnutí dotace v rámci
dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I.
uzavřená
podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád
(dále jen „smlouva“)

mezi
Olomoucký kraj
Sídlo:

Jeremenkova 40a, 779 11, Olomouc

Zastoupen:

XXX

IČ:

60609460

DIČ:

CZ60609460

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

107-8022160247/0100

dále jen „poskytovatel“

a

XXX
Bydliště:

XXX

Datum narození:

XXX

Bankovní spojení:

XXX

Číslo účtu:

XXX

dále jen „příjemce“.
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I.
Předmět a účel smlouvy
1. Touto smlouvou poskytovatel poskytuje příjemci finanční podporu ve formě účelové
veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) z rozpočtu poskytovatele, blíže specifikované
v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1
(dále jen „dílčí projekt“).
2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude dílčí projekt realizovat svým jménem, na
svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
3. Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně
přístupných webových stránkách Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz.
4. Dotace je příjemci poskytována v souladu s dotačním programem Kotlíkové dotace
v Olomouckém kraji I. a jeho přílohou č. 1 Základní pravidla dotačního programu
Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I. (dále jen „Základní pravidla“).
II.
Výše dotace
1. Příjemci je poskytována dotace maximálně ve výši …….. Kč (slovy …………..).
2. Pro účely této smlouvy se rozumí:
- Celkové výdaje na dílčí projekt jsou výdaje tvořené součtem dotace a vlastního podílu
Příjemce.
- Vlastní podíl Příjemce jsou finanční prostředky, které mohou být tvořeny vlastními
finančními prostředky Příjemce i sdruženými finančními prostředky z jiných zdrojů
(dotace, granty, dary).
Celkové výdaje na dílčí projekt
Celkové způsobilé výdaje na dílčí projekt
Výše dotace v %

X Kč
X Kč (max. 150 tis. Kč)
X % z celkových způsobilých výdajů
na dílčí projekt
X Kč
X % z celkových způsobilých výdajů
na dílčí projekt
X Kč

Výše dotace v Kč
Podíl Příjemce v %
Podíl Příjemce v Kč

3. Výše dotace uvedená v čl. II odst. 1. této smlouvy je maximální.
a. Pokud skutečné celkové výdaje na dílčí projekt překročí celkové způsobilé výdaje
dílčího projektu uvedené v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle čl. II odst. 2 této
smlouvy se nemění, příjemce uhradí částku tohoto překročení z vlastních zdrojů.
b. Pokud budou skutečné celkové způsobilé výdaje dílčího projektu nižší než výše
celkových způsobilých výdajů dílčího projektu uvedená v tabulce v odst. 2, procentní
výše dotace dle čl. II odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že výše dotace se úměrně
sníží.
4. Dotace je veřejnou finanční podporou 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, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
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5. Souběh dotace s dalšími dotačními tituly na realizaci jednoho dílčího projektu se
nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na dílčí projekt však v takovém případě nesmí
přesáhnout 100 % celkových způsobilých výdajů na dílčí projekt.
III.
Účelové určení dotace
1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci dotaci ve výši uvedené v čl. II. této
smlouvy na realizaci dílčího projektu v rodinném domě na adrese……, umístěném
na pozemku parc. č. …., zapsaném na LV č. …. vedeném pro katastrální území….,
v obci…., v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I.
2. Účelová dotace je určena výhradně k úhradě způsobilých výdajů specifikovaných v čl. V.
této smlouvy.
3. Předmět dotace musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni
31. 5. 2017. Tímto datem se považuje realizace účelu dílčího projektu ve smyslu odst. 1
tohoto čl. za ukončenou. Po ukončení předmětu realizace dílčího projektu bude
předloženo finanční vyúčtování dílčího projektu poskytovateli dotace, a to nejpozději do
30. 6. 2017, nejdříve však po uzavření této smlouvy.
IV.
Platební podmínky
1. Poskytnutí dotace probíhá formou zpětného proplácení finančních prostředků, které
příjemce vynaložil na realizaci dílčího projektu a které předložil poskytovateli v rámci
finančního vyúčtování dílčího projektu.
2. Dotace bude příjemci vyplacena na jeho bankovní účet (případně samostatný podúčet)
číslo ……………………….
3. Poskytovatel se zavazuje poskytnout dotaci příjemci převodem na bankovní účet
specifikovaný v odst. 2 tohoto článku jednorázovou úhradou do 45 pracovních dní ode
dne včasného a prokazatelného doručení všech relevantních dokumentů potřebných
k vyúčtování dílčího projektu (výčet dokumentů je uveden v čl. VI., odstavec 6 této
smlouvy).
4. Příjemci budou uhrazeny jen výdaje související s předmětem dotace, které příjemce
prokazatelně uhradil a doložil příslušným účetním dokladem. Výdaje lze uhradit
prostřednictvím bankovního převodu.
V.
Způsobilý výdaj
1. Za způsobilé výdaje v rámci realizace dílčího projektu jsou považovány výdaje související
s předmětem podpory, zejména pak:
a. stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva, tepelného
čerpadla, plynového kondenzačního kotle,
b. stavební práce, dodávky a služby související s realizací solární termické soustavy
(v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění),
c. stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo
úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby,
pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem (v návaznosti na
realizaci nového zdroje tepla pro vytápění),
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d. náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého
k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do
kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
e. náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy, ovšem pouze v případě,
že je jím prokazováno plnění minimálně klasifikační třídy energetické náročnosti
budovy „C“,
f. služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti navrhovaného
opatření ke snížení energetické náročnosti objektu, a to do výše maximálně 2 500,00
Kč,
g. stavební práce, dodávky a služby spojené s povinnou realizací opatření vedoucích
ke snížení energetické náročnosti („mikro“ energetická opatření) rodinného
domu, v němž dojde k instalaci nového zdroje tepla,
h. náklady na projektovou dokumentaci.
2. Nezpůsobilé výdaje v rámci realizace projektu jsou zejména:
a. daně, s výjimkou DPH zahrnuté do ceny pořizovaného zařízení či služeb;
b. náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací dílčího projektu;
c. úhrada úvěrů a půjček;
d. penále, pokuty;
e. běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti,
poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky apod.);
f. náklady na právní spory;
g. výdaje související se zpracováním žádosti předložené příjemcem poskytovateli.
3. Výdaje související s realizací dílčího projektu jsou způsobilé k financování nejdříve od
15. 7. 2015.
VI.
Povinnosti příjemce
1. Příjemce se zavazuje postupovat při využívání dotace v souladu s Operačním programem
Životní prostředí 2014 - 2020 (dále jen „OPŽP“), dotačním programem Kotlíkové dotace
v Olomouckém kraji I., včetně přílohy č. 1 Základní pravidla dotačního programu Kotlíkové
dotace v Olomouckém kraji I., touto Smlouvou a platnými právními předpisy České
republiky. Dokumentace je volně dostupná na www.opzp.cz a www.kr-olomoucky.cz.
2. Příjemce se zavazuje plně a prokazatelně splnit účel, na který mu byla dotace poskytnuta,
a to v rozsahu uvedeném v článku I. této smlouvy a dodržet jej po dobu udržitelnosti
stanovenou pro plnění účelu projektu, která je do 31. 12. 2023.
3. Příjemce je povinen zajistit řádný provoz a údržbu nového zdroje tepla a uchování
dokumentace k projektu, a to po celou dobu udržitelnosti, tj. do 31. 12. 2023. Jedná se
zejména o povinnost provozovat zdroj tepla v souladu s podmínkami pro provoz
stanovenými zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, výrobcem a dodavatelem,
povinnost spalovat pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené
prováděcím právním předpisem k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a která
jsou určena výrobcem kotle, v případě kotle na pevná paliva provádět jednou za 2
kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu kotle. Příjemce má dále povinnost
zajistit v intervalech stanovených nařízením vlády č. 91/2010 Sb., provedení pravidelné
kontroly spalinových cest, čištění spalinových cest a spotřebiče paliv.
4. Příjemce je v době udržitelnosti oprávněn vyměnit předmět dotace za zdroj se stejnými
nebo lepšími ekologickými parametry, pokud jde o emise látek znečišťujících ovzduší.
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5. Příjemce je povinen dohodnout s dodavatelem předmětu dílčího projektu fakturační
podmínky tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny
jednotlivé způsobilé a nezpůsobilé výdaje.
6. Příjemce je povinen doručit poskytovateli dotace dle čl. III minimálně níže vyjmenované
dokumenty potřebné k jeho vyúčtování:
- Kopie faktury (daňového dokladu) od dodavatele s rozpisem předmětu fakturace a
fakturované částky.
- Kopie dokladu o zaplacení faktury (daňového dokladu) - výpis z bankovního účtu nebo
příjmový pokladní doklad od dodavatele v případě platby v hotovosti.
- Kopie dokladu o uvedení zařízení (z dotace pořízeného zdroje tepla) do provozu.
- Fotodokumentace odstranění vyměňovaného (starého) a instalace nového zdroje tepla
a v relevantních případech jeho napojení na otopnou soustavu a na komínové těleso.
- Fotodokumentace provedeného opatření vedoucího ke snížení energetické náročnosti
rodinného domu („mikro“ energetického opatření) před a po jeho provedení, případně
i v průběhu jeho provádění (pouze v relevantních případech).
- Kopie dokladu o likvidaci kotle (kotlového tělesa).
- Kopie osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb.,
o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, ne
starší 5 let, fyzické osoby, která prováděla fyzickou instalaci vybraných zařízení
vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů energie (pouze v relevantních případech).
- Kopie Registračního listu a Rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Nová zelená
úsporám (pouze v relevantních případech).
7. Příjemce souhlasí a spolupracuje s kontrolami ze strany poskytovatele, třetích osob
pověřených poskytovatelem, Ministerstva životního prostředí ČR, Státního fondu životního
prostředí ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora a
Nejvyššího kontrolního úřadu ČR. Těmto subjektům je povinen zpřístupnit zejména
veškerou dokumentaci k dílčímu projektu. Touto kontrolou se rozumí provedení kontroly
nového zdroje tepla, resp. celého dílčího projektu na místě, a to v souladu se zákonem č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů (obnáší tedy také
zpřístupnění všech prostor v rodinném domě definovaném v čl. III, odst. 1, v nichž byl
realizován dílčí projekt).
8. Příjemce je povinen po dobu udržitelnosti zajistit u třetích osob, jimž zcizuje nebo
přenechává k užívání rodinný dům, ve kterém byl pořízen nový zdroj tepla, možnost
kontroly dle odst. 7 tohoto článku.
9. Příjemce dotace je povinen poskytovali sdělit každou změnu týkající se předmětu dotace,
a to bezodkladně.
10. Příjemce je povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při
veřejnoprávní kontrole, která mu byla uložena orgány uvedenými v odst. 7 tohoto článku,
na základě prováděných kontrol, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků
stanovených příslušným kontrolním orgánem.
11. Příjemce je povinen v případě, že daná nemovitost nesplňuje minimálně klasifikační třídu
energetické náročnosti budovy „C“ ve smyslu vyhlášky 78/2013 Sb., o energetické
náročnosti budov, provést alespoň jedno technické opatření vedoucí ke snížení
energetické náročnosti rodinného domu (tzv. „mikro“ energetická opatření), jejichž výčet
je uveden v bodě 1.5 Základních pravidel. Příjemce je povinen uvedené provést
nejpozději do termínu uvedeného v čl. III odst. 3 této smlouvy.
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12. V případě, že příjemce předložil v rámci žádosti o poskytnutí dotace jako přílohu Žádost
o dotaci z programu Nová zelená úsporám (3. výzva vyhlášená Státním fondem
životního prostředí dne 22. 10. 2015), pak je povinen nejpozději do 30. 6. 2017 předložit
poskytovateli Registrační list a Rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Nová zelená
úsporám.
13. V případě, že příjemce nebude schopen splnit povinnost vyplývající z odst. 12 tohoto
článku, je oprávněn nejpozději do 31. 1. 2017, požádat poskytovatele o schválení
realizace opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti („mikro“ energetická
opatření) namísto v žádosti o poskytnutí dotace deklarovaného provedení opatření ke
snížení energetické náročnosti budovy z programu Nová zelená úsporám (3. výzva
vyhlášená Státním fondem životního prostředí dne 22. 10. 2015). V případě schválení
možnosti realizace „mikro“ energetického opatření ze strany poskytovatele musí být
„mikro“ energetické opatření provedeno nejpozději do 31. 5. 2017 a v souladu s
dotačním programem Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I. a Základními pravidly.
Výše schválené dotace uvedená v čl. II., odst. 1 se nemění.
VII.
Porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti a sankce
1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve
znění pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace
poskytnuta.
2. Pokud poskytovatel zjistí, že příjemce nesplnil nebo neplní některou z podmínek
vyplývajících z této smlouvy, je oprávněn zahájit potřebné kroky vedoucí ke zjištění, zda
došlo k nesrovnalosti spočívající v porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č.
250/2000 Sb., či k porušení jiných podmínek pro poskytnutí dotace.
VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Poskytovatel si vyhrazuje právo neodsouhlasit
proplacení takových výdajů, které nejsou v souladu se způsobilými výdaji definovanými
v této smlouvě, a které nejsou řádně prokázány v rámci finančního vyúčtování dílčího
projektu.
2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele souhlasí příjemce se zveřejněním
údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Příjemce souhlasí se zpracováváním svých osobních údajů, které sdělil poskytovateli,
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a 123/1998 Sb. o právu na informace o právu na informace o životním prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, pro účely administrace dílčího projektu a projektu Olomouckého
kraje s názvem Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji,
registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000012, v jehož rámci je poskytována tato
dotace. Dále souhlasí s tím, aby poskytovatel poskytoval jeho osobní údaje organizacím a
partnerům poskytovatele (zejména Ministerstvu životního prostředí, Státnímu fondu
životního prostředí ČR, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a Ministerstvu financí ČR), a to
výhradně za uvedeným účelem.
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4. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že smlouva byla uzavřena na základě jejich
svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek či
pod nátlakem.
5. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě dohody smluvních stran ve formě písemných
postupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Tato smlouva byla zhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost
originálu. Příjemce obdrží jedno vyhotovení, poskytovatel tři.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.
8. Tato smlouva nezaniká dnem finančního ukončení projektu, nýbrž dnem, kdy smluvní
strany splní všechny povinnosti, které jim plynou z této smlouvy.
9. Příjemce prohlašuje, že se s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh řádně
seznámil, a zavazuje se, že se jimi bude řídit.
10. Doložka platnosti právního úkonu dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení) ve znění pozdějších předpisů:
O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodla Rada Olomouckého kraje /
Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/XX/XX/2016 / UZ/XX/XX/2016
ze dne XX. XX. 2016.
Za poskytovatele:

Za příjemce:

V ………………….. dne ………….

V ……………………… dne .............

Jméno, příjmení
funkce

Jméno, příjmení
funkce
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