Číslo smlouvy: XXXX/XXXXX/OSR/DSM

Smlouva o poskytnutí dotace v rámci
dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.
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 1191/40a, 779 00 Olomouc

Zastoupen:

XXX

IČO:

60609460

DIČ:

CZ60609460

Bankovní spojení:

XXX

Číslo účtu:

XXX

dále jen „poskytovatel“

a

XXX
Datum narození:

XXX

Bydliště:

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 je včetně všech jejích příloh uložena ve spise č.j.
XXXX/XXXXX/20XX/OSR/XXXX/KUOK (dále jen „dílčí projekt“), a která je na vyžádání
dostupná u poskytovatele.

2.

Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že dílčí projekt realizoval svým jménem, na svou
vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy, podmínkami této smlouvy.

3.

Dotace je příjemci poskytována v souladu s dotačním programem Kotlíkové dotace
v Olomouckém kraji III. (dále jen „Dotační program“).
II.
Výše dotace

1.

Příjemci je poskytována dotace maximálně ve výši …….. Kč (slovy ………… korun
českých).

2.

Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích dílčího projektu uvedených v žádosti:
Celkové způsobilé výdaje na dílčí projekt dle žádosti

X Kč

Výše dotace

X %

Výše dotace
Stanoveno % z celkových způsobilých výdajů na dílčí projekt a současně
maximální výší dotace pro nové zdroje vytápění uvedené v Dotačním programu.

Prioritní obec
Navýšení výše dotace v případě, že je výměna kotle realizována v prioritní obci.

Maximální výše dotace

X Kč
X Kč
X Kč

3.

Zbývající část způsobilých výdajů, která nebude kryta dotací, a nezpůsobilé výdaje dílčího
projektu budou uhrazeny z vlastních zdrojů příjemce.

4.

Výše dotace uvedená v čl. II odst. 1 a 2. této smlouvy je maximální.
a. Pokud skutečné (tj. vyúčtované) celkové způsobilé výdaje na dílčí projekt překročí
celkové způsobilé výdaje dílčího projektu uvedené v tabulce v odst. 2 tohoto článku,
procentní výše dotace dle odst. 2 tohoto článku se nemění, příjemce uhradí částku
tohoto překročení z vlastních zdrojů.
b. Pokud budou skutečné (tj. vyúčtované) celkové způsobilé výdaje dílčího projektu nižší
než výše celkových způsobilých výdajů dílčího projektu uvedená v tabulce v odst. 2
tohoto článku, procentní výše dotace dle odst. 2 tohoto článku se nemění, tzn., že výše
dotace se úměrně sníží.

5.

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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III.
Účelové určení dotace
1.

Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci dotaci ve výši uvedené v čl. II. této
smlouvy na realizaci dílčího projektu definovaného v čl. I. této smlouvy 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 III.

2.

Dotace je určena výhradně k úhradě způsobilých výdajů specifikovaných v čl. V. této
smlouvy.

3.

Dílčí projekt musí být dokončen a finanční vyúčtování dílčího projektu musí být
poskytovateli předloženo nejpozději do třiceti kalendářních dnů od uzavření této smlouvy.
Finanční vyúčtování dílčího projektu lze poskytovateli předložit nejdříve 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 bankovní účet (případně samostatný podúčet) číslo
……………………….

3.

Poskytovatel se zavazuje provést kontrolu úplnosti dokladů dokládajících fyzickou
realizaci dílčího projektu, včetně prokázání likvidace měněného původního kotle
nejpozději do 60 pracovních dní ode dne včasného a prokazatelného doručení všech
relevantních dokumentů potřebných k vyúčtování dílčího projektu (výčet dokumentů je
uveden v čl. VI., odst. 6 této smlouvy). O datu ukončení kontroly dokladů prokazujících
fyzickou realizaci dílčího projektu bude příjemce informován poskytovatelem.

4.

Poskytovatel se zavazuje poskytnout dotaci příjemci převodem na bankovní účet
specifikovaný v odst. 2 tohoto článku jednorázovou úhradou do 30 pracovních dní ode
dne schválení vyúčtování dílčího projektu definovaného v odst. 3 tohoto článku. Příjemci
bude spolu s informací o datu ukončení kontroly dokladů prokazujících fyzickou realizaci
dílčího projektu sdělena i výše schválené dotace a předpokládané datum vyplacení dotace
z bankovního účtu poskytovatele.

5.

Příjemci budou uhrazeny jen výdaje související s předmětem dotace, které příjemce
doložil příslušným účetním dokladem a které prokazatelně uhradil nejpozději k datu pro
nejzazší předložení finančního vyúčtování dílčího projektu uvedenému v čl. III., odst. 3
této smlouvy). Výdaje lze uhradit prostřednictvím bankovního převodu, nebo v hotovosti.
V.
Způsobilý výdaj

1.

Za způsobilé výdaje v rámci realizace dílčího projektu jsou považovány výdaje související
s předmětem podpory, jimiž jsou:
a. stavební práce1, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva výhradně
na biomasu včetně nákladů na úpravu spalinových cest,

1

Stavební práce (platí obecně pro všechny typy nově instalovaných zdrojů) musí mít přímou vazbu na instalaci a zprovoznění nového zdroje
tepla (např. nová příčka, vyrovnání podlahy nebo zdí apod.). Mezi způsobilé výdaje NELZE zahrnout výdaje za stavbu nové kotelny, pořízení
podlahové krytiny (dlažby), obkladů, výmalbu apod.
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b. stavební práce1, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla,
c. stavební práce1, dodávky a služby spojené s realizací plynového kondenzačního kotle
včetně nákladů na úpravu spalinových cest a na vybudování neveřejné části
plynovodní přípojky (od hranice pozemku směrem k domu, ve kterém bude instalován
nový zdroj tepla),
d. stavební práce1, dodávky a služby spojené s realizací nové otopné soustavy nebo
úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby
nebo kombinovaného bojleru, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo
dodavatelem, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
e. 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),
f. náklady na projektovou dokumentaci. Tyto náklady nezahrnují náklady na zpracování
žádosti o poskytnutí dotace.
2.

Výdaje související s realizací dílčího projektu jsou způsobilé k financování nejdříve od
15. 7. 2015.

3.

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.
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, touto smlouvou a
platnými právními předpisy České republiky. Dokumentace je volně dostupná na
www.opzp.cz a www.olkraj.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
dílčího projektu, která je stanovena do 31. 12. 2028.

3.

Příjemce je povinen zajistit řádný provoz a údržbu nového zdroje tepla, pořízeného v rámci
dílčího projektu, a uchování dokumentace k dílčímu projektu, a to po celou dobu
udržitelnosti stanovenou v odst. 2 tohoto článku. 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
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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 podporované zařízení, na které byla
poskytnuta dotace dle této smlouvy, za zdroj se stejnými nebo lepšími ekologickými
parametry, pokud jde o emise látek znečišťujících ovzduší.

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 dle čl. III této smlouvy minimálně níže
vyjmenované dokumenty potřebné k vyúčtování dílčího projektu:
a. Kopie vyplněných formulářů vyúčtování dílčího projektu a soupiska výdajů.
b. Kopie daňových dokladů (např. faktury, paragony apod.) od dodavatelů s rozpisem
předmětu fakturace a fakturované částky.
c. Kopie dokladů o zaplacení faktur (daňových dokladů) – výpis z bankovního účtu
podepsaný příjemcem dotace nebo příjmový pokladní doklad od dodavatele v případě
platby v hotovosti.
d. Kopii dokladu o instalaci a uvedení nového zdroje tepla do provozu, v případě
obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou podle zákona
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a
o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 (tepelná čerpadla).
e. Kopii osvědčení o získání profesní kvalifikace, v případě obnovitelných zdrojů energie.
f.

Fotodokumentace odstranění původního kotle na pevná paliva.

g. Fotodokumentace nového zdroje vytápění včetně jeho napojení na otopnou soustavu
a u kotlů na pevná paliva a plynových kondenzačních kotlů i napojení na komínové
těleso.
h. Kopie dokladu o likvidaci původního kotle (potvrzení ze sběrného dvora, sběrných
surovin, výkupny kovů).
i.

Kopie revizní zprávy spalinové cesty (pouze u kotlů na pevná paliva a plynových
kondenzačních kotlů).

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/bytovou jednotku v rodinném domě, ve kterém/é byl
pořízen nový zdroj tepla, možnost kontroly dle odst. 7 tohoto článku.

9.

Příjemce dotace je povinen sdělit poskytovateli každou změnu týkající se předmětu
dotace, a to bezodkladně.
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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 bere na vědomí, že dotace je na základě této smlouvy poskytována za splnění
podmínek Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků
107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo
zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie č. L 352/1 dne 24. prosince 2013.
12. Pro potřeby veřejné podpory – podpory malého rozsahu (podpory de minimis) se za den
poskytnutí dotace považuje den, kdy tato smlouva nabyde účinnosti.
13. Příjemce prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy sdělil poskytovateli pravdivé a úplné
informace o tom, zda v příjemcem užívaném účetním období, ve kterém tato smlouva
nabyde účinnosti, a dvou bezprostředně předcházejících účetních obdobích vznikl
spojením podniků, nabytím podniku nebo rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením)
podniku, a tyto poskytnuté informace se ke dni uzavření této smlouvy nezměnily.
14. Příjemce dále prohlašuje, že sdělil poskytovateli před uzavřením této smlouvy, zda
naplňuje kritéria jednoho podniku definovaná v čl. 2 nařízení Komise (EU) č. 1407/2013
ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie
na podporu de minimis (uveřejněno v úředním věstníku EU dne 24. 12. 2013 č. L 352/1),
včetně uvedení identifikace subjektů, s nimiž jeden podnik tvoří, a ke dni uzavření této
smlouvy nedošlo ke změně těchto sdělených údajů.
15. V případě rozdělení příjemce na dva samostatné podniky či více samostatných podniků či
v případě spojení příjemce s jiným podnikem/převodu jmění příjemce na jiný podnik
v příjemcem užívaném účetním období, ve kterém tato smlouva nabyde účinnosti, a dvou
bezprostředně nadcházejících účetních obdobích, je příjemce povinen neprodleně po
rozdělení či spojení podniku/převodu jmění příjemce na jiný podnik kontaktovat
poskytovatele za účelem sdělení informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této
smlouvy upravit v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
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.

2.

Poskytovatel si vyhrazuje právo neodsouhlasit proplacení takových výdajů, které nejsou
v souladu se způsobilými výdaji definovanými v této smlouvě, které nejsou v souladu
s podmínkami uvedenými v dotačním programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III.,
a které nejsou řádně prokázány v rámci finančního vyúčtování dílčího projektu.
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3. Příjemce bere na vědomí, že osobní údaje poskytnuté Olomouckému kraji v souvislosti
s poskytnutím dotace dle této smlouvy budou zpracovávány v souladu s nařízením EU
o ochraně osobních údajů (GDPR). Bližší informace o způsobech zpracování a právech
příjemce při zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na webových stránkách
Olomouckého kraje www.olkraj.cz.
4. Příjemce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně případných
dodatků bude zveřejněna na úřední desce Olomouckého kraje. Smlouva bude zveřejněna
po anonymizaci osobních údajů provedené v souladu s příslušnými právními předpisy.
5.

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.

6.

Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě dohody smluvních stran ve formě písemných
postupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Dodatek není třeba uzavírat v případě, kdy změna spočívá pouze v přesunu finančních
prostředků mezi jednotlivými typy opatření (výdaji), které žadatel uvedl
v Předmětu žádosti o podporu v rámci žádosti o poskytnutí dotace, která je přílohou této
smlouvy.

7.

Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
Příjemce i poskytovatel obdrží po jednom vyhotovení.

8.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.

9.

Tato smlouva nezaniká dnem finančního ukončení dílčího projektu, nýbrž dnem, kdy
smluvní strany splní všechny povinnosti, které jim plynou z této smlouvy.

10. Příjemce prohlašuje, že se s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh řádně
seznámil, a zavazuje se, že se jimi bude řídit.
11. 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 svým
usnesením č. UR/XX/XX/20XX ze dne XX. XX. 20XX.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Za poskytovatele:

Za příjemce:

V Olomouci dne ………….

V …………………… dne .............

Jméno, příjmení
funkce

Jméno, příjmení
funkce
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