^/^
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro

poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí č. ..^/. 2'02'
l.
SMLUVNÍ STRANY
OBEC TROJANOVICE
Trojanovice 210, 744 01, Trojanovice
00298514
místostarostou obce - Mgr. Ivanou Vrtalovou
+420 556 835 022, +420 776 157 553
mistostarosta@trojanovice. cz

kontaktní adresa:

IČO:
zastoupena:

tel. spojeni:
e-mail:

bankovní spojení:
číslo účtu:

(dálejen "poskytovatel")

/
jméno a přijmeni:

adresa bydliště:

^

<^
.

/^-^^^/ ^//?

a^^ď/ce

datum narození:

bankovníspojení: C'-f/<o^/0vc?'2f^c, / 0/,c4c'c/r2t' ^^^ Ct.p
číslo účtu:
(dálejen "příjemce")

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENI
1) Tato smlouva se uzavírá na základě Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na
pořízení nového zdroje vytápění vyhlášeného obcí Trojanovice podle zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na základě usneseni
zastupitelstva obce Trojanovice č. 11/36 ze dne 29. 6. 2020 (dále jen "Program").

2) Smluvní strany prohlašují, že pro právní poměr založenýtouto smlouvou jsou stejnějako 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 seje dodržovat.

lil.
PŘEDMĚTSMLOUVY
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., o

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen "návratná
finanční výpomoc") na pořízení moderního zdroje tepla splňujfcího podmínky 1 17.výzvy Operačního
programu životní prostředí v rámci specifického cíle 2. 1 (dále též "předmět podpory")
a závazek příjemce tuto návratnou finanční výpomoc přijmout a užít v souladu s jejím účelovým
určením, za podmínek stanovenýchtouto smlouvou. Programema .Výzvouč. 1/2019 k předkládání
žádostí o poskytnutí podporyv rámciprogramu na podporuvýměnynevyhovujících kotlů na pevná
paliva v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních či mitigacních opatření ve vztahu ke
změněklimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckéhokraje" (dálejen .Výzva').
3) Příjemce prohlašuje, že se s obsahem programu OPZP podrobné seznámil,její ustanovení jsou pro
nějzcela srozumitelná a zavazuje seje dodržovat.

IV.
ÚČELOVÉURČENIA VÝŠENÁVRATNÉFINANČNÍ VÝPOMOCI
1) Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci bezúročnou návratnou finanční výpomoc, účelově

určenou^ úhraděuznatelný^ výdajů na pořízení předmětu podpory, ve výš!i^^... a^?......... Yí.
(slovy<&.^^^<^. 'éř. :^t^.. -:.......... Kč), na výměnu zdroje tepla, a to nazákíadě 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 paře. c. ........ '.:...-....-...-..
zapsaného na LV č.

v katastrálním území Trojanovice (okres NovýJičín); 768499
(dále jen "objekt").

2) Příjemce sezavazuje návratnou finanční výpomoc podle bodu 1 použít výhradně na předfinancování
výměny původního nevyhovujfciho kotle za moderní zdroj tepla.

3) Poskytovatelje oprávněn pozastavit (či nezahajit) poskytování návratnéfinanční výpomoci, pokud
zjisti, že příjemce neplní některou z povinností stanovených touto smlouvou, či je plnění některé
povinnosti vážněohroženo. Ustanovení či. IV bodu 1 této smlouvy tímto není dotčeno.

4) Pro případ, že kterákoliv z podmínek stanovených Programem, programem OPŽP nebo touto
smlouvou nebude splněna, případně dojde kjejímu neplnění po uzavření této smlouvy, se příjemce
zavazuje návratnou finanční výpomoc (nebo její odpovídající část) nepňjmout, případně ji vrátit
poskytovateli do 5 pracovních dní po tom, co se o neplnění takové podmínky dozví.
5) Jestliže poskytovatel zjisti, že příjemce nesplnil některou z povinností (podmínek) stanovených
Programem, programem OPZPnebotouto smlouvou, máprávood příjemce požadovat, abyve lhůtě,

kterou stanoví, poskytnutou návratnoufinanční výpomocčijejí částvrátil. Příjemce je povinentento
požadavek poskytovatele splnit. Při stanovení konkrétní částky, která má být vrácena, poskytovatel
zohlední zejménamíru (rozsah) nesplnění danépovinnosti (podmínky) na plnění základního účelu,
na kterýje návratnáfinanční výpomoc poskytována.

v.
POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉFINANČNÍ VÝPOMOCI A ZÁVAZKYSMLUVNÍCH STRAN

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 dni ode dne, kdy příjemce předloží
poskytovateli písemný souhlas s inkasem z účtu příjemce uvedeného v článku l. této smlouvy ve
prospěch poskytovatele načástku rovnou dotaci navýměnu nevyhovujícího zdroje tepla z OPZPnebo
" Nová zelená úsporám- adaptační a mitigační opatření" či jiných dotačních zdrojů od Krajského
úřadu a dotacez prostředků MSK.Zbylých 50% částkybude příjemci zaslánado 10 pracovních dní
od předložení kopie faktury za nový zdroj tepla.
3) Příjemce se zavazuje, že:

a) při peněžních operacích podle článku VI této smlouvy převede peněžní prostředky na účet
poskytovatele uvedenýv článkul tétosmlouvya při těchtopeněžních operacích budevždyuvádět
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) Porušeni povinnosti uvedené v bodu 3 písm. b)je považováno za porušeni ménězávažnépovinnosti

ve smyslu S 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.a odvod za toto porušení rozpočtové kázněse stanoví
ve výši 2 % z poskytnuténávratnéfinanční výpomociza každétakovéporušení.
VI.
SPLÁCENÍ NÁVRATNÉFINANČNÍVYPOMOCI

1) Poskytovatel a příjemce se dohodlina splátkáchnávratnéfinanční výpomoci následovně:
a) 1. splátka návratné finanční výpomoci na výměnu nevyhovujícího zdroje tepla bude z úctu

příjemce uvedenéhov článkuč. l této smlouvy stržena inkasemve výši poskytnutédotace z MSK
v rámci Dotačního programu Kotlíkové dotace v MSK - S.výzva OPZP nebo " Nová zelená

úsporám- adaptační a mitigační opatření" čijiných dotačních zdrojůod Krajskéhoúřadu, dotace
z prostředků MSK a dotace od obce Trojanovice (v případě, že žadatel je občan Trojanovic, tj.

s trvalým pobytem v Trojanovicích). Příjemce je povinenzřídit ve prospěchposkytovatele souhlas
s inkasem ze svého účtu. V případě, že nebude možné strhnout z účtu částku odpovídajicí výši

první splátky návratné finanční výpomoci inkasem, je příjemce povinen do 15 pracovních dní od
připsáni dotace najeho účet dlužnou částku v plné výši uhradit.

b) Dáleje příjemce povinen zřídit si ve prospěch poskytovatele souhlass inkasem ze svého úctu
uvedenéhov článku č. l této smlouvy, a to na pravidelné měsíční částkyv termínech stanovených

splátkovým kalendářem, až do výše úplného zaplacení návratné finanční výpomoci, tedy v
měsíčních splátkáchbezprostředně navazujících na první splátku návratnéfinanční výpomoci.
c) Tento souhlas nesmí příjemce zrušit až do doby úplného splaceni návratné finanční výpomoci.

V případě, že nebudemožnéstrhnoutz účtučástku měsíční splátkyinkasem,je příjemce povinen
dlužnou částku v plné výši uhradit do 15 pracovních dní.

d) Splátkovýkalendářje nedílnou součástitéto smlouvyjako příloha c. 1.
e) Maximální doba splácení návratnéfinanční výpomoci je 10 let.

f) Příjemce je oprávněnnávratnoufinanční výpomocsplatit kdykoliv předčasněa bezsankce.
g) Případnou změnu splátkového kalendáře lze schválit formou dodatku k této smlouvě.

h) Poskytovatel a příjemce se dohodli, že dojde-li ve třech po sobě jdoucich splátkách návratné

finanční výpomoci k nedodržení termínu řádné úhrady, stane se splatným celý neuhrazený
zůstatek návratnéfinanční výpomoci a příjemce je povinen celý neuhrazenýzůstatek 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.

Vil.

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 zněni 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 c. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Vlil.

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 zajištěnjejí soulad
s obecně závaznými předpisy. V případě neuzavřeni takového dodatku má poskytovatel právo
uplatnit postup podle článku Vil.

2) Při bezhotovostních platbách uskutečňovaných mezi smluvními stranami a v souvislosti s touto

smlouvou platí, že dnemsplněníjakéhokolivpeněžního závazkuje den,v němžbyla příslušná částka
odepsánaz bankovního účtu poskytovatele/pňjemce.

3) Smluvní strany se dohodly, žejejich vzájemné písemnosti související s touto smlouvou se považují
za doručenétakév případě, žedanoupísemnost adresátodmítne převzít, doručovatel (provozovatel
poštovních služeb) písemnost označí za nedorucitelnou 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) Pokudby mezismluvními stranamivzniklysporyo právecha povinnostechz tétosmlouvy, budouje
smluvní strany řešit přednostně vzájemnou dohodou.

5) Jednostranněje možnotuto smlouvu vypovědětpouzeza podmínek stanovenýchzákonemči touto
smlouvou.

6) Vztahy dle této smlouvy neupravené veřejnoprávními předpisy se řídí příslušnými ustanoveními
platného občanskéhozákoníku, zejménajeho části čtvrté.

7) Pro účelytétosmlouvy má povinnostpříjemce stejnývýznamjako závazekpříjemce.
8) Pro účely této smlouvy se informací (povinností informovat) rozumí podání informace v písemné
podobě, případně e-mailem nebo datovou schránkou. Příjemce bere navědomí, že obec Trojanovice
zpracovává jeho osobni údaje obsažené v této žádosti ve smyslu zákona c. 110/2019 Sb., zákona o

zpracováni osobních údajů, ve zněnf pozdějších předpisů, pro účely zpracování žádosti a realizace
smlouvy o zápůjčce. Zároveň si je vědom/a svých práv podle zákona č. 110/2019 Sb" zákona o
zpracování osobních údajů. Všechny uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány
dobrovolně.

9)

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platnosti originálu, z nichžjeden stejnopis obdrží
poskytovatel a jeden stejnopis obdrží příjemce.

10) Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupné
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, vážněa srozumitelně, nikoliv v tísni
nebo za nápadněnevýhodných podminek, a že se dohodly o celémjejím obsahu, což stvrzuji 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.
14) Znění této smlouvy schválilo zastupitelstvo obce Trojanovice na svém zasedání usnesením č. 11/37
dne 29. 6.2020a a pověřilo místostarostu obce podpisem smluv s občany.

Příloha č. 1 - Splátkový kalendář

v

T^^'^............. dne ^
. 1^ V líí^. j/lfM......... dne ..M:.lol0
C/

za příjemce

l/

za poskytovatele

Dodatek č.l
Ke smlouvě:

SMLOUVA
o

poskytnutí návratné finanční výpi

poskytování dotací nebo návratných fii

:i z Programu pro

i výpomocí č.ymiw

Smluvní strany se dohodly, že splátky budou z účtu příjemce převedeny formou jednorázového
příkazu nebo trvalého přikážu, a to:

Jednorázovým příkazem po připsáni dotace z MSKve výši 135. 000, - Kčdo 7 dní od připsáni
platby na účet příjemce dotace

Jednorázovým příkazem po připsáni dotace z obce Trojanovice ve výši 7. 500, - do 7 dní od
připsáni na účet příjemce dotace

Trvalým příkazem v měsíčních splátkáchdlejplatkoyéhokalendáře, kterýje součástí Smlouvy
Příkaz bude vystaven na účett.... '.LÍ'Se3S. Wňl^SIMUS!...................... a označen jménem a
příjmením

v

příjemce návratné finanční výpomoci

ÍS. ÍW. ÍM&L. dneÍÍ:W V Jl^MáL... dne ..ÍÍ^
/

za příjemce

za poskytovatele

