SMLOUVA

o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu

pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí
č. 6/2020/1463

l.

SMLUVNÍ STRANY

kontaktní adresa:

IČO:
zastoupena:

tel. spojeni:
e-mail:

bankovní spojení:
cisto účtu:

OBEC TROJANOVICE
Trojanovice 210, 744 01, Trojanovice
00298514
místostarostou obce - Mgr. Ivanou Vrtalovou
+420 556 835 022, +420 776 157 553
mistostarosta@trojanovice. cz
ČSOB a. s.
289648667/0300

(dálejen "poskytovatel")

jméno a příjmení:

adresa bydliště:

Trojanovice čp

datum narozeni:

bankovní spojení:

Komerčni banka a.s.

číslo účtu:

(dálejen "příjemce")

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1) Tato smlouva se uzavírá na základě Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na

pořízeni nového zdroje vytápění vyhlášeného obcí Trqjanovice podle zákona c. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na základě usnesení
zastupitelstva obce Trojanovice č. 1 1/36 ze dne 29. 6. 2020 (dále jen "Program").

2) Smluvní strany prohlašuji, že pro právní poměr založený touto smlouvou jsou stejnějako ustanoveni
této smlouvy pro ně závazná i ustanoveni obsažená v Programu.

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

lil.
PŘEDMĚTSMLOUVY

1) Předmětem této smlouvyje úpravavzájemnýchpráva závazkůposkytovatele a příjemce v rozsahu,
kterýje obsahem této smlouvy.

2) Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných
podmínek podporu formou návratné finanční výpomoci ve smyslu zákona c. 250/2000 Sb., 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")
a závazek příjemce tuto návratnou finanční výpomoc přijmout a užít v souladu sjejim účelovým
určením, za podmínek stanovenýchtouto smlouvou, Programem a "Výzvouc. 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 mitigačnich opatřeni ve vztahu ke
změněklimatu v obcích Karlovarského,Moravskoslezskéhoa Ústeckéhokraje" (dálejen "Výzva").
3) Příjemce prohlašuje, že se s obsahem programu OPŽPpodrobně seznámil,její ustanoveni jsou pro
něj zcela srozumitelná a zavazuje seje dodržovat.

IV.

ÚČELOVÉ
URČENÍA VÝŠENÁVRATNÉFINANČNÍVÝPOMOCI
1) Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci bezúročnou návratnou finanční výpomoc, účelově
určenou k úhradě uznatelných výdajů na pořízeni předmětu podpory, ve výši 180 000, - Kč (slovy
jednostoosmdesáttisíckorunčeských), na výměnu zdroje tepla, a to na základě řádné žádosti o dotaci

a realizacisplňující podmínky 1 17.výzvyOperačního programuživotní prostředí v rámcispecifického
cíle 2. 1., pro rodinný dům na adrese:
Trojanovice čp.
který je součástí pozemku paře. c.
zapsaného na LV č.

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

2) Příjemce sezavazujenávratnoufinanční výpomoc podle bodu 1 použít výhradněna předflnancováni
výměny původního nevyhovujícího kotle za moderní zdroj tepla.

3) Poskytovatel je oprávněn pozastavit (či nezahajit) poskytování návratné finanční výpomoci, pokud
zjisti, že příjemce neplní některou z povinností stanovených touto smlouvou, či je plněni 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) nepřijmout, případné 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,programem OPZPnebotouto smlouvou, máprávood příjemce požadovat,abyve lhůtě,

zohlední zejména míru (rozsah) nesplnění dané povinnosti (podmínky) na plněnizákladního účelu,
na kterýje návratná finanční výpomoc poskytována.

v.
POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉFINANČNÍ VÝPOMOCIA ZÁVAZKYSMLUVNÍCH STRAN

1) Poskytovatel na základětéto 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 úctu 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 opatřen!" či jiných dotačnich zdrojů od Krajského
úřadu a dotace z 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 uvedený v článku l této smlouvy a při těchto peněžních operacích budevždy uvádět
jako variabilní symbol číslo této smlouvy,

b) v případě změny bankovního účtuje 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 porušeni ménězávažnépovinnosti

ve smyslu § 22 odst. 5 zákonač. 250/2000Sb.a odvodza toto porušení rozpočtovékázněse stanoví
ve výši 2 % z poskytnuténávratnéfinanční výpomoci za každétakovéporušení.
VI.
SPLÁCENÍ NÁVRATNÉFINANČNÍVÝPOMOCI

1) Poskytovatel a příjemce se dohodli na splátkáchnávratnéfinanční výpomoci následovně:
a) 1. splátka návratné finanční výpomoci na výměnu nevyhovujícího zdroje tepla bude z účtu
příjemce uvedeného v článku č. l této smlouvy stržena inkasem ve výši poskytnuté dotace z MSK
v rámci Dotačního programu Kotlíkové dotace v MSK - 3.výzva OPZP nebo " Nová zelená
úsporám- adaptační a mitigační opatření" čijiných dotačních zdrojů od Krajského úřadu, dotace
z prostředků MSK a dotace od obce Trojanovice (v případě, že žadatelje občan Trojanovic, tj.
s trvalým pobytem v Trojanovicích). Příjemceje povinen zřídit ve prospěch poskytovatele souhlas
s inkasem ze svého účtu. V případě, že nebude možné strhnout z účtu částku odpovidajicí výši

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

b) Dáleje příjemce povinen zřídit si ve prospěch poskytovatele souhlass inkasem ze svého účtu
uvedeného v článku č. l této smlouvy, a to na pravidelné měsíční částky v 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 účtučástkuměsíční splátkyinkasem,je příjemce povinen
dlužnou částku v plné výši uhradit do 15 pracovních dni.
d) Splátkový kalendářje nedílnou součástí této smlouvy jako příloha c. 1.

e) Maximální doba splácení návratnéfinanční výpomoci je 10 let.

f) Příjemce je oprávněn návratnou finanční výpomoc splatit kdykoliv předčasně a bez sankce.
g) Případnou změnu splátkového kalendáře lze schválit formou dodatku k této smlouvě.

h) Poskytovatel a příjemce se dohodli, že dojde-li ve třech po sobějdoucích splátkách návratné
finanční výpomoci k nedodrženi termínu řádné úhrady, stane se splatným celý neuhrazený
zůstatek návratné finanční výpomoci a příjemce je povinen celý neuhrazený zůstatek návratné

finanční výpomocivrátitposkytovateli do 15 pracovních dní odedne,kdysplatnost neuhrazeného
zůstatku návratné finanční výpomoci nastala. Pokud tak příjemce neučiní, toto jednáni příjemce
se považuje za porušeni rozpočtové kázně.

Vil.
PORUŠENI SMLUVNÍCH PODMÍNEK A SANKCE

1) Jestliže příjemce nesplní některý ze závazků stanovených touto smlouvou, bude toto nesplnění
považováno za porušeni rozpočtové kázně podle § 22 zákona c. 250/2000 Sb., o rozpočtových

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tj. za neoprávněné použití nebo
zadrženi 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 zněni pozdějších předpisů.

Vlil.

ZÁVĚREČNÁ
USTANOVENÍ
1) Pokud dojde ke změně obecné 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 neuzavření 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, žednem splněníjakéhokolivpeněžního závazkuje den, v němžbyla příslušná částka
odepsána z bankovního úctu poskytovatele/přijemce.

3) Smluvní strany se dohodly, žejejich vzájemné písemnosti související s touto smlouvou se považuji
za doručenétakév případě, žedanoupísemnost adresátodmítne převzít, doručovatel (provozovatel
poštovních služeb) písemnost označí za nedoručitelnou na adresu udanou odesilateli adresátem

nebo adresát si písemnost u dorucovatele (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, 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 účelytéto smlouvy má povinnost příjemce stejný významjako závazekpříjemce.

8) Pro účely této smlouvy se informací (povinností informovat) rozumí podáni informace v písemné
podobě, případně e-mailem nebo datovou schránkou. Příjemce bere na vědomí, že obec Trojanovice

zpracovávájeho osobní údajeobsaženév této žádostive smyslu zákonač. 110/2019 Sb.,zákona o
zpracování osobních údajů,ve zněni pozdějších předpisů, pro účelyzpracování žádosti a realizace
smlouvy o zápůjcce. Zároveň si je vědom/a svých práv podle zákona c. 110/2019 Sb., zákona o
zpracování osobních údajů. Všechny uvedené údajejsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány
dobrovolně.

9) Tato smlouvasevyhotovuje ve dvou stejnopisechs platností originálu,z nichžjeden stejnopisobdrží
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

vzájemnémprojednánipodlejejich pravéa svobodnévůle,určitě,vážněa srozumitelně,nikolivv 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.
14) Znění této smlouvy schválilo zastupitelstvo obce Trojanovice na svém zasedáni usnesením c. 11/37
dne 29.6.2020 a pověřilo mistostarostu obce podpisem smluv s občany.

Příloha c. 1 - Splátkový kalendář

V IW^^SL........... dne^aV>Zp

V ÁÍ.. W. l/. l. MM..... dne

za příjemce

za poskytovatele

i

