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Program pro poskytování dotací nebo návratných
finančních výpomocí
podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

I. Důvod a účel návratné finanční výpomoci
1) Obec Kozly se zapojila do programu vydaného Ministerstvem životního prostředí na
podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech, úspor energie a
dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích
Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje. V rámci programu byla vyhlášena
výzva: Bezúročné půjčky na výměnu kotlů, v rámci které obec Kozly získala finanční
prostředky ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP ČR“) na poskytování
bezúročných půjček formou návratných finančních výpomocí (dále jen „NFV“) na
předfinancování výměn nevyhovujících a neekologických kotlů na pevná paliva.
2) Zájmem obce je motivovat širší okruh domácností k výměně starého a nevyhovujícího
kotle na pevná paliva dle podmínek 3. výzvy kotlíkových dotací Ústeckého kraje, a to
poskytováním bezúročných kotlíkových půjček.
3) Důvodem poskytování návratných finančních výpomocí (dále jen „NFV“) je podpora
projektů zlepšujících stav životního prostředí.
4) Poskytování NFV se realizuje v souladu s následujícími právními normami v platném znění:
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů.
5) Celková výše tohoto programu je limitována objemem finančních prostředků, které byly
obci Kozly přiděleny SFŽP ČR. Výše prostředků byla stanovena na základě projeveného zájmu
ze strany obyvatel obce. Po vyčerpání tohoto objemu nebude možné podpořit další žadatele.
II. Vymezení pojmů
1) NFV se rozumí bezúročná půjčka na předfinancování výměny starého a neekologického
kotle na pevná paliva za nový ekologický kotel dle podmínek 3. výzvy kotlíkových dotací
Ústeckého kraje.
2) Žadatelem se rozumí subjekt, který v souladu s tímto programem o NFV požádá.
3) Oprávněným žadatelem o NFV se rozumí žadatel, který splňuje všechny podmínky
stanovené tímto programem.
4) Příjemcem NFV se rozumí žadatel, kterému bylo rozhodnutím Zastupitelstva obce Kozly
schváleno poskytnutí finančních prostředků NFV.
III. Výše návratné finanční výpomoci
1) Obec Kozly poskytne žadatelům NFV ve výši 150.000,-Kč/žadatel (v případě pořízení
plynového kondenzačního kotle) a 200.000,-Kč/žadatel (v případě pořízení tepelného
čerpadla či kotle na biomasu - ruční přikládání, automatický).
2) Absolutní souhrnná výše podpory SFŽP ČR je dána počtem skutečně realizovaných výměn
nevyhovujících kotlů ve městě a typem nového zdroje tepla v domácnostech.
3) Dle zájmu v obci se předpokládá celková výše podpory na poskytování bezúročných
kotlíkových půjček s cca 17% rezervou z celkové výše podpory 1 470 000,-Kč.
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IV. Oprávněný žadatel o návratnou finanční výpomoc
1. Oprávněným žadatelem o NFV jsou:
a/ osoby, které podaly žádost o kotlíkovou dotaci v rámci vyhlášené 3. výzvy kotlíkových
dotací Ústeckého kraje a kterým bylo sděleno, že splnily podmínky pro získání dotace z 3.
výzvy kotlíkových dotací, a současně
b/ osoby, které byly označeny jako vlastníci nemovitostí v příloze k žádosti o dotaci ze SFŽP
ČR.
2) NFV je možno poskytnout, pokud:
a/ v době podání žádosti nemá a do podpisu smlouvy nebude mít žadatel vůči obci Kozly
žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti
b/ právo vlastníka nakládat s rodinným domem nesmí byt omezeno soudcovským zástavním
právem, exekutorským zástavním právem nebo zástavním právem zřízeným ve prospěch
příslušných orgánů pro pohledávky na daních, pojistném na sociální zabezpečení nebo
pojistném na veřejné zdravotní pojištění.
3) Rodinný dům nesmí být v době podání žádosti a do podpisu smlouvy nebude předmětem
výkonu rozhodnutí nebo exekuce.
4) Překážkou poskytnutí dotace a NFV není:
a/ zástavní právo k menšinovému spoluvlastnickému podílu na rodinném domu, nejedná-li
se o podíl žadatele,
b/ ani skutečnost, že předmětem výkonu rozhodnutí nebo exekuce je menšinový
spoluvlastnický podíl na rodinném domu, nejedná-li se o podíl žadatele.
Smluvní zástavní právo z důvodu hypotéky či půjčky pro úpravu bydlení není překážkou pro
poskytnutí NFV.
V. Podmínky návratné finanční výpomoci
1) Finanční prostředky NFV jsou účelově vázány na výměnu nevyhovujících a neekologických
kotlů na pevná paliva dle podmínek vyhlášené 3. výzvy kotlíkových dotací Ústeckého kraje.
2) Vyplněná žádost o NFV bude podávána v listinné podobě na stanoveném formuláři
osobně na podatelně Obecního úřadu v Kozlech nebo poštou.
3) Formulář žádosti o NFV je k dispozici na podatelně Obecního úřadu v Kozlech a v
elektronické podobě na webové stránce obce Kozly www.e-deska.cz/oukozly. Tento
formulář tvoří přílohu č. 1 tohoto programového dokumentu.
4) Podmínkou podání žádosti o NFV na Obecní úřad v Kozlech je schválení bezvadné žádosti
o kotlíkovou dotaci v rámci vyhlášené 3. výzvy kotlíkových dotací Ústeckého kraje. Žadatelé
jsou povinni doložit spolu s žádostí o NFV doklad o schválení žádosti o kotlíkovou dotaci
Ústeckým krajem.
5) Podmínkou uzavření smlouvy mezi žadatelem a obcí Kozly je:
a) schválení poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR Zastupitelstvem obce Kozly,
b) obdržení finančních prostředků z rozpočtu SFŽP ČR na poskytování bezúročných
kotlíkových půjček formou NFV,
c) schválení smlouvy mezi žadatelem a obcí Kozly o poskytnutí NFV obcí Kozly.
6) Návratná finanční výpomoc bude příjemci zaslána po zahájení realizace výměny kotle. O
zahájení realizace bude příjemce informovat Obecní úřad Kozly (telefonicky, e-mailem či
osobně), který provede bezodkladně prohlídku na místě. Následně bude do 5 pracovních dnů
od prohlídky příjemci zaslána NFV.
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7) Příjemce je povinen zrealizovat výměnu kotle nejpozději do 30.06.2021.
8) Žadatel je povinen dále doložit:
a) po ukončení realizace výměny kotle předložit pracovníkům Krajského úřadu Ústeckého
kraje finanční vypořádání dle podmínek 3. výzvy kotlíkových dotací, na základě kterého bude
proplacena dotace. Tyto podklady současně předkládá Obecnímu úřadu v Kozlech v listinné
podobě osobně nebo poštou,
b) po proplacení kotlíkové dotace je žadatel povinen informovat Obecní úřad Kozly o přijetí
finančních prostředků (telefonicky, e-mailem, osobně) a odeslat přijatou dotaci na účet obce
spolu s nevyčerpanými prostředky NFV dle smlouvy mezi obcí Kozly a žadatelem.
9) První splátka NFV bude obci uhrazena do 14 dnů od proplacení kotlíkové dotace Ústeckým
krajem krajem na účet obce 1020780379/0800. První splátka se rovná plné výši kotlíkové
dotace, poskytnuté Ústeckým krajem. V případě, že nebyla při pořízení kotle vyčerpána celá
NFV, vrací příjemce také nevyčerpanou část finančních prostředků. Další splátka činí max.
2 000,- Kč/měsíčně. Splátky budou hrazeny vždy k 20. dni v měsíci.
10) NFV je poskytována nejvýše na 10 let.
11) NFV lze předčasně kdykoliv splatit bez jakýchkoli sankcí či poplatků. Příjemce musí však
předem informovat Obecní úřad Kozly o takto provedené splátce NFV.
12) V případě, že příjemce použije NFV nebo její část na jiný účel než účel sjednaný nebo
poruší některou z povinností uvedených v této smlouvě, dopustí se porušení rozpočtové
kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
- Za porušení rozpočtové kázně uloží poskytovatel příjemci odvod do svého rozpočtu, a to ve
výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, spolu s povinností zaplatit
penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků,
nejvýše však do výše této částky. V případě jiných porušení uloží poskytovatel odvod dle
pravidel nastavených ve smlouvě.
- V případě prodlení příjemce s uhrazením první navýšené splátky do 14 dnů od proplacení
kotlíkové dotace Ústeckým krajem, je poskytovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
V případě prodlení s uhrazením dvou nebo více dalších splátek poskytovatel vyzve příjemce k
zaplacení dlužných splátek a stanoví mu k tomu přiměřenou dodatečnou lhůtu. Pokud
žadatel nezaplatí dlužné splátky ani v dodatečné lhůtě, je poskytovatel oprávněn od této
smlouvy odstoupit.
- V případě, že je příjemce dle této smlouvy povinen vrátit peněžní prostředky nebo jejich
část, nebo uhradit odvod nebo penále, vrátí příjemce peněžní prostředky nebo jejich část,
resp. uhradí odvod nebo penále na účet poskytovatele v termínu do 15 dnů od doručení
výzvy poskytovatele.
- Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a úhrady penále může z důvodů
hodných zvláštního zřetele povolit Zastupitelstvo obce Kozly na základě písemné žádosti
toho, kdo porušil rozpočtovou kázeň. Žádost o prominutí nebo částečné prominutí lze podat
nejpozději do 1 roku ode dne nabytí právní moci platebního výměru, kterým byl odvod nebo
penále vyměřen.
- V ostatních případech, kdy zjištěná nesrovnalost nebude poskytovatelem podle výše
uvedených pravidel vyhodnocena jako porušení rozpočtové kázně, ale pouze jako porušení
smluvních podmínek ze strany příjemce, a není-li stanoveno jinak, uloží poskytovatel příjemci
smluvní pokutu ve výši 2 % z částky poskytnuté NFV.
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VI.
Termín podávání žádosti o návratnou finanční výpomoc
1) Lhůta pro podávání žádostí o NFV je stanovena od schválení žádosti o kotlíkovou dotaci
Ústeckým krajem do 30. 06.2020 nebo do vyčerpání finančních prostředků.
VII.
Rozhodování o návratné finanční výpomoci
1) O poskytnutí NFV rozhodne Zastupitelstvo obce Kozly na svých zasedáních. Žadatel bude
po schválení zastupitelstvem obce o NFV vyzván k uzavření smlouvy o poskytnutí NFV
(příloha č. 2). Smlouvu uzavírá Obec Kozly a žadatel nejpozději do 30 dnů od vyzvání. Další
požadavky a podmínky NFV mohou být zahrnuty do smlouvy o poskytnutí NFV.
2) NFV bude příjemci zaslána bezhotovostně na účet uvedený v žádosti, a to nejpozději do
5 pracovních dnů ode dne provedení prohlídky.
VIII.
Závěrečná ustanovení
Tento program byl schválen usnesením zastupitelstva obce Kozly č. 8/7/19 ze dne
16.12.2019 a nabývá účinnosti dnem schválení.

………………………………….
Zdeňka Drejčková
Místostarostka

…………………………………………….
Marie Doudová
Starostka

Přílohy:
Příloha č. 1: Žádost o návratnou finanční výpomoc
Příloha č. 2: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
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Příloha č. 1 – Žádost o návratnou finanční výpomoc

Obec Kozly
Kozly 19, 440 01 Kozly
ŽÁDOST O NÁVRATNOU FINANČNÍ VÝPOMOC
Podporovaná oblast: KOTLÍKOVÉ PŮJČKY
I. IDENTIFIKACE ŽADATELE
Žadatel (jméno, příjmení, titul):
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu žadatele (ulice, číslo
popisné/orientační, PSČ):
Bankovní spojení (název a adresa peněžního
ústavu, číslo účtu a kód banky)
Telefon:
E-mail:

II. VÝMĚNA KOTLE
Typ pořizovaného kotle:
(tepelné čerpadlo, kotel na biomasu – ruční
přikládání, kotel na biomasu – automatický,
plynový kondenzační kotel):
Výše návratné finanční výpomoci (dle typu
pořizovaného kotle):
Místo realizace (identifikace rodinného
domu, kde bude realizována výměna kotle),
pokud je odlišné od adresy trvalého pobytu):

III. DOKLADY K ŽÁDOSTI
Žadatel je povinen předložit současně se žádostí o návratnou finanční výpomoc doklad o
schválení žádosti o kotlíkovou dotaci v rámci 3. vyhlášené výzvy Ústeckým krajem. Dokladem
o schválení se rozumí vyrozumění Krajského úřadu Ústeckého kraje o poskytnutí kotlíkové
dotace zaslané e-mailem.
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IV. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE
1. Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé.
2. Žadatel podpisem žádosti prohlašuje, že se řádně seznámil s „Programem poskytování
návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny kotle na pevná paliva dle podmínek
3. výzvy kotlíkových dotací Ústeckého kraje“.
3. Žadatel výslovně prohlašuje, že nemá vůči obci Kozly žádné nesplacené závazky po lhůtě
splatnosti, právo vlastníka nakládat s rodinným domem není omezeno soudcovským
zástavním právem, exekutorským zástavním právem nebo zástavním právem zřízeným ve
prospěch příslušných orgánů pro pohledávky na daních, pojistném na sociální zabezpečení
nebo pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Žadatel podpisem prohlášení rovněž
prohlašuje, že rodinný dům není předmětem výkonu rozhodnutí nebo exekuce.
Toto čestné prohlášení stvrzuji svým podpisem.
V. UPOZORNĚNÍ
Příjemce návratné finanční výpomoci nese odpovědnost za respektování pravidel EU v
oblasti poskytování finančních prostředků ve smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování
Evropské unie. V případě, že Evropská komise dospěje k závěru, že poskytnuté finanční
prostředky představují nepovolenou veřejnou podporu, je příjemce povinen návratnou
finanční výpomoc vrátit, a to včetně úroků.
VI. SOUHLAS ŽADATELE
1. Souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele.
2. Souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Informace o zpracování osobních údajů
Obec Kozly zpracovává Vaše identifikační údaje pro plnění svých zákonných povinností dle
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Více informací o zpracování, včetně Vašich práv,
naleznete na adrese: http://www.e-deska.cz/kozly/ sekce povinně zveřejňované informace.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Na základě žádosti správce osobních údajů, kterým je Obec Kozly, se sídlem Kozly 19,
440 01 Kozly, IČO: 47786671, pro urychlení a zefektivnění komunikace mezi obcí Kozly a
žadatelem (správcem údajů a subjektem údajů) se zpracováním mých výše uvedených
osobních údajů za účelem zpracování (nevhodné přeškrtněte):
1. Žádosti o návratnou finanční výpomoc
2. Vyúčtování návratné finanční výpomoci
dávám / nedávám souhlas: e-mailová adresa
dávám / nedávám souhlas: telefon
dávám/ nedávám souhlas: kontaktní osoba
Příjemci osobních údajů: Osobní údaje nebudou předávány jiným příjemcům.
Doba uložení osobních údajů: Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou
pro realizaci žádosti a vyúčtování veřejné finanční podpory.
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Po uplynutí skartační lhůty v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, budou doklady související
s poskytnutím veřejné finanční podpory obsahující osobní údaje skartovány.
Současně prohlašuji, že mi byly poskytnuty následující informace:
1. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost
zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas mohu odvolat
písemným prohlášením adresovaným:
- na doručovací adresu správce,
- datovou zprávou do datové schránky správce,
- pokud jsem uvedl (a) svoji e-mailovou adresu v tomto souhlasu, pak z této e-mailové adresy
na e-mailovou adresu správce.
2. Osobní údaje jsem poskytl (a) dobrovolně. Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani
smluvním požadavkem pro plnění právní povinnosti nebo uzavření smlouvy. Případné
odvolání souhlasu s dalším zpracováním osobních údajů pro mě nebude mít žádné právní ani
jiné důsledky, neboť právní základ zpracování těchto osobních údajů není založen na jiném
důvodu, než je můj souhlas.
3. Mám právo požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo
výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na
přenositelnost údajů.
4. Mám právo podat stížnost u dozorového úřadu.
5. Osobní údaje, s jejichž zpracováním jsem vyslovil (a) souhlas, nebudou předávány do třetí
země nebo mezinárodní organizaci a nebudou předmětem automatizovaného rozhodování
ani profilování.
Kontaktní údaje správce:
- doručovací adresa (podatelna): Obecní úřad Kozly, Kozly 19, 440 01 Kozly
- adresa datové schránky: mz7b666u
- e-mailová adresa (elektronická adresa podatelny): ou.kozly@post.cz
- telefon: 415 692 189
Správce jmenoval pověřencem pro ochranu osobních údajů Mgr. Aleše Kassala
Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů: e-mail: ales.kassal@seznam.cz
potvrzuji, že jsem byl (a) seznámen (a) se skutečnostmi, že informace uvedené v článcích 13
a 14 Nařízení2 a veškerá sdělení podle článků 15 až 22 a 34 Nařízení2 o zpracování jsou k
dispozici v provozní době na podatelně a na webových stránkách správce na adrese:
http://www.e-deska.cz/kozly/ sekce povinně zveřejňované informace.

V Kozlech dne:

……………………………………….…..
podpis žadatele
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Příloha č. 2 – Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

SMLOUVA
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování
dotací nebo návratných finančních výpomocí
I.
SMLUVNÍ STRANY

kontaktní adresa:
IČO:
zastoupená:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)

Obec Kozly
Kozly 19, 440 01 Kozly
47786671
starostkou Marií Doudovou
Česká spořitelna, a.s.
1020780379/0800

a

adresa bydliště:
datum narození:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1) Tato smlouva se uzavírá na základě Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních
výpomocí, vyhlášeného Obcí Kozly podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schváleného Zastupitelstvem obce Kozly č. usn.
8/7/19 ze dne 16.12.2019 (dále jen „Program“).
2) Smluvní strany prohlašují, že pro právní poměr založený touto smlouvou jsou stejně jako
ustanovení této smlouvy pro ně závazná i ustanovení obsažená v Programu.

3) Příjemce prohlašuje, že se s obsahem Programu podrobně seznámil, jeho ustanovení jsou pro něj
zcela srozumitelná a zavazuje se je dodržovat.

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
1) Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a závazků 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 finanční výpomoci ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb.,
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o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „návratná
finanční výpomoc“) na pořízení moderního zdroje tepla splňujícího podmínky 117. výzvy Operačního
programu životní prostředí v rámci specifického cíle 2.1 (dále též „předmět podpory“)
2) a závazek příjemce tuto návratnou finanční výpomoc přijmout a užít v souladu s jejím účelovým
určením, za podmínek stanovených touto smlouvou, Programem a „Výzvou č. 1/2019 k předkládání
žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná
paliva v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke
změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje“ (dále jen „Výzva“).
3) Příjemce prohlašuje, že se s obsahem Výzvy podrobně seznámil, její ustanovení jsou pro něj zcela
srozumitelná a zavazuje se ji dodržovat.

IV.
ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI
1) Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci bezúročnou návratnou finanční výpomoc,
účelově určenou k úhradě uznatelných výdajů na pořízení předmětu podpory , ve výši ,-Kč (slovy
Kč), na výměnu zdroje tepla, a to na základě řádné žádosti o dotaci a realizaci splňující podmínky
117. výzvy Operačního programu životní prostředí v rámci specifického cíle 2.1.,pro rodinný dům na
adrese:

který je součástí pozemku parc. č.:
zapsaného na LV č.
v katastrálním území
(dále jen „objekt“).
2) Příjemce se zavazuje návratnou finanční výpomoc podle bodu 1 použít výhradně na
předfinancování výměny původního nevyhovujícího kotle za moderní zdroj tepla.
3) Poskytovatel je oprávněn pozastavit (či nezahájit) poskytování návratné finanční výpomoci, pokud
zjistí, že příjemce neplní některou z povinností stanovených touto smlouvou, či je plnění některé
povinnosti vážně ohroženo. Ustanovení čl. IV bodu 1 této smlouvy tímto není dotčeno.
4) Pro případ, že kterákoliv z podmínek stanovených Programem, Výzvou nebo touto smlouvou
nebude splněna, případně dojde k jejímu neplnění po uzavření této smlouvy, se příjemce zavazuje
návratnou finanční výpomoc (nebo její odpovídající část) nepřijmout, případně ji vrátit poskytovateli
do 5 pracovních dní po tom, co se o neplnění takové podmínky dozví.

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 finanční výpomoc či její část vrátil. Příjemce je povinen tento
požadavek poskytovatele splnit. Při stanovení konkrétní částky, která má být vrácena, poskytovatel
zohlední zejména míru (rozsah) nesplnění dané povinnosti (podmínky) na plnění základního účelu,
na který je návratná finanční výpomoc poskytována.

V.
ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního
prostředí.“www.sfzp.cz www.mzp.cz

1) Poskytovatel na základě této smlouvy poskytne příjemci návratnou finanční výpomoc podle této
smlouvy před vlastním pořízením předmětu podpory.
2) Poskytovatel poskytne návratnou finanční výpomoc bezhotovostně na bankovní účet příjemce ve
dvou platbách. 50 % částky poskytne do 15 pracovních dní ode dne, kdy příjemce předloží
poskytovateli písemný souhlas s inkasem z účtu příjemce ve prospěch poskytovatele na částku
rovnou dotaci na výměnu nevyhovujícího zdroje tepla z OPŽP od Krajského úřadu Ústeckého kraje,
jakož i případné dotace z prostředků příslušného kraje nebo obce. Zbylých 50 % částky bude
příjemci zaslána do 10 pracovních dní od předložení kopie faktury za nový zdroj tepla.
3) Příjemce se zavazuje dodržovat povinnost podle článku II bodu 3 a článku III bodu 3 této smlouvy,
a dále se zavazuje, že:
a) při peněžních operacích podle článku VI této smlouvy převede peněžní prostředky na účet
poskytovatele uvedený v článku I této smlouvy a při těchto peněžních operacích bude vždy
uvádět jako variabilní symbol číslo této smlouvy,
b) v případě změny bankovního účtu je příjemce ve stejné lhůtě povinen neprodleně oznámit a
doložit poskytovateli vlastnictví k novému účtu,

4) Porušení povinnosti uvedené v bodu 3 písm. b) je považováno za porušení méně závažné
povinnosti ve smyslu § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. a odvod za toto porušení rozpočtové
kázně se stanoví ve výši 2 % z poskytnuté návratné finanční výpomoci za každé takové porušení.

VI.
SPLÁCENÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI


Poskytovatel a příjemce se dohodli na odkladu splátek návratné finanční výpomoci následovně:

 V případě poskytnutí dotace na výměnu nevyhovujícího zdroje tepla z OPŽP od Krajského
úřadu Ústeckého kraje bude inkasem z účtu příjemce stržena částka ve výši dotace, kterou
příjemce obdržel, jakož i případné dotace z prostředků příslušného kraje nebo obce. Příjemce je
povinen zřídit ve prospěch poskytovatele souhlas s inkasem ze svého účtu. V případě, že nebude
možné strhnout z účtu částku odpovídající výši první splátky návratné finanční výpomoci
inkasem, je příjemce povinen do 15 pracovních dní od připsání dotace na jeho účet dlužnou
částku v plné výši uhradit.
 Příjemce je povinen poskytovateli splácet návratnou finanční výpomoc v měsíčních splátkách
bezprostředně navazujících na první splátku návratné finanční výpomoci.
 Dále je příjemce povinen si zřídit ve prospěch poskytovatele souhlas s inkasem ze svého účtu,
a to na částky a v termínech stanovených splátkovým kalendářem, až do výše úplného zaplacení
návratné finanční výpomoci.
 Tento souhlas nesmí příjemce zrušit až do doby úplného splacení návratné finanční výpomoci.
V případě, že nebude možné strhnout z účtu částku měsíční splátky inkasem, je příjemce
povinen dlužnou částku v plné výši uhradit do 15 pracovních dní.
 Splátkový kalendář je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
 Maximální doba splácení návratné finanční výpomoci je 10 let.
 Příjemce je oprávněn návratnou finanční výpomoc splatit kdykoliv předčasně a bez sankce.
 Případnou změnu splátkového kalendáře lze schválit formou dodatku k této smlouvě.

 Poskytovatel a příjemce se dohodli, že dojde-li ve třech po sobě jdoucích splátkách návratné
finanční výpomoci k nedodržení termínu řádné úhrady, stane se splatným celý neuhrazený
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zůstatek návratné finanční výpomoci a příjemce je povinen celý neuhrazený zůstatek návratné
finanční výpomoci vrátit poskytovateli do 15 pracovních dní ode dne, kdy splatnost
neuhrazeného zůstatku návratné finanční výpomoci nastala. Pokud tak příjemce neučiní, toto
jednání příjemce se považuje za porušení rozpočtové kázně.

VII.
PORUŠENÍ SMLUVNÍCH PODMÍNEK A SANKCE
1) Jestliže příjemce nesplní některý ze závazků stanovených touto smlouvou, bude toto nesplnění
považováno za porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tj. za neoprávněné použití nebo
zadržení peněžních prostředků poskytnutých podle této smlouvy.

2) V případě porušení rozpočtové kázně bude poskytovatel postupovat podle zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

VIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Pokud dojde ke změně obecně závazných právních předpisů týkajících se 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 VII.
2) Při bezhotovostních platbách uskutečňovaných mezi smluvními stranami a v souvislosti s touto
smlouvou platí, že dnem splnění jakéhokoliv peněžního závazku je den, v němž byla příslušná
částka odepsána z bankovního účtu poskytovatele/příjemce.
3) Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemné písemnosti související s touto smlouvou se považují
za doručené také v případě, že danou písemnost adresát odmítne převzít, doručovatel
(provozovatel poštovních služeb) písemnost označí za nedoručitelnou na adresu udanou odesílateli
adresátem nebo adresát si písemnost u doručovatele (provozovatele poštovních služeb) v úložní
lhůtě nevyzvedne; dnem doručení je pak den, kdy se písemnost vrátila odesílateli.
4) Pokud by mezi smluvními stranami vznikly spory o právech a povinnostech z této smlouvy, budou
je smluvní strany řešit přednostně vzájemnou dohodou.
5) Jednostranně je možno tuto smlouvu vypovědět pouze za podmínek stanovených zákonem či touto
smlouvou.
6) Vztahy dle této smlouvy neupravené veřejnoprávními předpisy se řídí příslušnými ustanoveními
platného občanského zákoníku, zejména jeho části čtvrté.
7) Pro účely této smlouvy má povinnost příjemce stejný význam jako závazek příjemce.
8) Pro účely této smlouvy se informací (povinností informovat) rozumí podání informace v písemné
podobě, případně e-mailem nebo datovou schránkou.
9) Příjemce uděluje poskytovateli v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 101/2000 Sb.“) souhlas ke zpracováním svých osobních údajů za účelem realizace
Programu, a to na dobu 10 let od nabytí účinnosti této smlouvy. Příjemce prohlašuje, že byl poučen
o svých právech podle § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb.
10) Příjemce souhlasí se zveřejněním celého textu této Smlouvy v registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
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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, z nichž jeden stejnopis
obdrží poskytovatel a jeden stejnopis obdrží příjemce.
12) Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně
číslovanými dodatky 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
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 účinnosti dnem podpisu pozdější smluvní strany, pokud účinnosti
nenabyde dnem zveřejnění celého textu této smlouvy v registru smluv (pokud zveřejnění této
smlouvy tento zákon ukládá).

V Kozlech dne ……...........…………

V Kozlech dne ……............…………

…………………………………………………

…………………………………………………

za příjemce

Příloha č. 1 - Splátkový kalendář

za poskytovatele

