Smlouva č. NFV/KOT/38/2021

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu
obce Bystřice pro poskytování NFV na předfinancování výměny
kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace
v MSK kraji-3. výzva“

I.

Smluvní strany

Obec Bystřice
Kontaktní adresa:

Bystřice č. 334 PSČ 73995

IČO:

00296562

Zastoupená:

Mgr. Roman WRÓBEL, starosta

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

40037-1681980319/0800

(dále jen „poskytovatel“)

A
Miroslav Nikodem
Adresa bydliště:

Bystřice

Datum narození:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „příjemce“):

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na základě Programu obce Bystřice pro poskytování NFV na
předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v MSK
kraji-3. výzva“ vyhlášeného obcí Bystřice podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů pod č. j. OB/2081/2019 ze dne
26.6.2019 (dále jen „Program“)
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2. Návratná finanční výpomoc (dále jen NFV) je 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 (dále jen zákon o finanční kontrole), návratnou finanční výpomocí a
vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.
3. Neoprávněné použití NFV nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu
poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle § 22zákona č. 250/2000 Sb. V případě
porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona č. 250/2000 Sb.
4. Smluvní strany prohlašují, že pro právní poměr založený touto smlouvou jsou stejně jako
ustanovení této smlouvy pro ně závazná i ustanovení obsažená v Programu.

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 NFV ve smyslu zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů na pořízení moderního zdroje tepla
splňujícího podmínky 117. výzvy Operačního programu životního prostředí v rámci
specifického cíle 1.1 (dále též „předmět podpory“) a závazek příjemce tuto NFV 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 Moravskoslezského
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 NFV

1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci bezúročnou NFV, účelově určenou
k úhradě uznatelných výdajů na pořízení předmětu podpory, ve výši 130 000,- Kč na pořízení
plynového kondenzačního kotle na základě řádné Žádosti o NFV pro rodinný dům na adrese:
a) Adresa předmětné nemovitosti: Bystřice
b) Která je součástí pozemku parc. č.:
c) Zapsaného na LV č.
d) V katastr. území:
Dále jen „objekt“
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2. Příjemce se zavazuje NFV podle bodu 1 tohoto čl. použít výhradně na předfinancování výměny
původního nevyhovujícího kotle za moderní zdroj tepla.
3. Poskytovatel je oprávněn pozastavit (či nezahájit) poskytování NFV, pokud zjistí, že příjemce
neplní některou z povinností stanovených touto smlouvou, či je plnění některé povinnosti
vážně ohroženo.
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 NFV 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 poskytnutou
NFV 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 základného účelu, na který je NFV poskytována.

V.

Závazky smluvních stran

1. Poskytovatel na základě této smlouvy poskytne příjemci NFV převodem na účet příjemce
uvedený v čl. I. této smlouvy, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů od podpisu Smlouvy o poskytnutí
NFV a předložení písemného potvrzení dodavatele výměny nevyhovujícího kotle, např.
Smlouvy o dílo, akceptované objednávky, případně zálohové faktury.
2. Příjemce se zavazuje:
a) Použít NFV v souladu s jejím účelovým určením.
b) Řídit se touto smlouvou a Programem.
c) Při peněžních operacích dle čl. VI této smlouvy převést finanční prostředky na účet
poskytovatele uvedený v čl. I této smlouvy a při těchto operacích vždy uvádět jako
variabilní symbol číslo této smlouvy.
d)

V případě změny bankovního účtu tuto změnu neprodleně oznámit a doložit vlastnictví
k novému účtu.

e) Po ukončení realizace výměny kotle je žadatel o kotlíkovou dotaci povinen bez zbytečného
odkladu předložit poskytovateli finanční vypořádání v listinné podobě, které zároveň
předložil dle podmínek 3. výzvy kotlíkových dotací také KÚ MSK.
3. Porušení povinnosti uvedené v bodu 2 písm. d) 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 NFV za každé takovéto porušení.
4. V případě, že příjemce realizaci nezahájí nebo ji přeruší a účel nebude dále uskutečňovat, do
10 kalendářních dnů ohlásí tuto skutečnost poskytovateli písemně nebo ústně a následně vrátí
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NFV zpět na účet v plně poskytnuté výši do 10 kalendářních dnů ode dne ohlášení. Rozhodným
okamžikem vrácení finančních prostředků NFV zpět na účet poskytovatele je den jejich
odepsání z účtu příjemce.
5. Žadatel je povinen zrealizovat výměnu kotle nejpozději do 30. 9. 2021. Žadatelům, jejichž
žádost o kotlíkovou dotaci bude zařazena do zásobníku 3. výzvy kotlíkových dotací MSK a
následně bude dodatečným navýšením finančních prostředků schválena, bude termín
realizace výměny kotle adekvátně prodloužen.

VI.

Splácení NVF

1. Po proplacení kotlíkové dotace je žadatel povinen informovat odbor finanční OÚ Bystřice o
přijetí dotace od MSK a odeslat přijatou dotaci v plné výši na účet obce dle čl. I společně
s nevyčerpanými prostředky NFV jako první splátku. První splátka se tedy rovná plné výši
kotlíkové dotace a v případě, že nebyla při pořízení kotle vyčerpána celá NFV, je součástí této
první splátky i nevyčerpaná část NFV. První splátka bude poskytovateli uhrazena do 14 dnů od
připsání dotace kotlíkové dotace MSK na účet žadatele.
2. Následující splátka, bezprostředně navazující na první splátku činí 2 000,- Kč měsíčně. Splátky
budou hrazeny vždy k 25. dni v měsíci. Jestliže dlužná částka před zaplacením poslední splátky
nebude dosahovat částky 2 000,- Kč, zaplatí příjemce jako poslední splátku zbývající část dluhu.
Výše poslední splátky tedy bude činit rozdíl mezi poskytnutou výší NFV a součtem uhrazených
splátek.
3. Splátky budou hrazeny na účet poskytovatele NFV pod variabilním symbolem, kterým se
rozumí číslo této smlouvy.
4. NFV je poskytována bezúročně s dobou splácení nejvýše 7 let. NFV lze jednorázově splatit bez
jakýchkoliv sankcí či poplatků. Žadatel musí však předem informovat odbor finanční OÚ
Bystřice o takto provedené splátce NFV.
5. Případné změny nebo úpravy výše splátek nebo doby splácení lze schválit formou dodatku ke
smlouvě.

VII.

Sankce

1. V případě, že příjemce nesplní některý ze závazků stanovených touto smlouvou, bude toto
nesplnění považováno za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 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.
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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 dle čl. 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. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden stejnopis
obdrží poskytovatel a jeden stejnopis obdrží příjemce.
10. 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.
11. 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.
12. Poskytovatel prohlašuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích.
13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu pozdější smluvní strany.
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14. Příjemce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně případných dodatků
bude zveřejněna na oficiálních stránkách Obce Bystřice.

Doložka platnosti právního úkonu:
Poskytovatel prohlašuje, že poskytnutí NFV a uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo obce
na 19. zasedání dne 15. 6. 2021 usnesením č. 278/19/21.

V Bystřici dne: 18. 6. 2021

V Bystřici dne: 18. 6. 2021

…………………………………………………………

…………………………………………………

Za příjemce

Za poskytovatele

Miroslav Nikodem

Mgr. Roman Wróbel
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