Evidenční číslo smlouvy: KK03227/2019

Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace
uzavřená v souladu s ustanovením § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:
Karlovarský kraj
Sídlo:
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupený:
Mgr. Daliborem Blažkem, náměstkem hejtmanky Karlovarského kraje
IČO:
70891168
DIČ:
CZ70891168
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)
a
Bartoň František
Bydliště:
Datum narození:
1951
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „konečný uživatel“)

Horní Slavkov

uzavírají níže uvedeného dne

veřejnoprávní smlouvu
na realizaci dílčího projektu v rámci 1. průběžné výzvy k předkládání žádostí o dotaci na dílčí projekty
do dotačního programu v rámci projektu „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných
domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 – Kotlíkové dotace III“ (dále jen „výzva“)
na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva.

Článek I
Obecná ustanovení
1.

V souladu se zákonem č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů přijalo
Zastupitelstvo Karlovarského kraje dne 28.02.2019 usnesení č. ZK 41/02/19, kterým byl schválen
dotační program v rámci projektu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech
v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III". Smlouva se uzavírá i v souladu
s Prioritní osou 2, Specifický cíl 2.1 Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

2.

Poskytovatel touto smlouvou poskytuje konečnému uživateli finanční podporu ve formě účelové veřejné
finanční dotace z rozpočtu poskytovatele (dále jen „dotace“) na výměnu stávajícího zdroje tepla na
pevná paliva s ručním přikládáním za nový, nízkoemisní zdroj tepla, která je blíže specifikovaná
v Žádosti o dotaci na dílčí projekt (dále jen „žádost“), jejíž kopie je přílohou č. 1 smlouvy (dílčí projekt
s číslem žádosti 3_01_535). Výměna zdroje tepla bude realizována formou dílčího projektu.

3. Realizace dílčího projektu je ukončena dnem protokolárního uvedení nového zařízení do provozu
(Protokol viz příloha č. 11 výzvy). Nejzazší termín ukončení realizace dílčího projektu je 30.12.2022.
4.

Udržitelností se rozumí zachování majetku pořízeného z dotačních prostředků v místě realizace ve stavu
a funkčnosti dané dotačním programem a výzvou.

Článek II
Předmět smlouvy
1.

Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace a úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran
souvisejících s financováním dílčího projektu a s udržitelností.

2.

Dotace je konečnému uživateli poskytována v souladu s pravidly výzvy a Pravidly pro dotační program
v rámci projektu „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském
kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 – Kotlíkové dotace III“ (dále jen „Pravidla“). Konečný uživatel je
povinen po celou dobu realizace tyto podmínky splňovat.

3.

Předmět dotace bude realizován v rodinném domě:
Ulice

Číslo popisné

Část obce

Číslo orientační

Obec

Horní Slavkov

Katastrální území

Parcelní
číslo

Číslo listu vlastnictví
nemovitosti

(dále jen „místo realizace“).
4. Předmětem dotace je výměna a instalace nového zdroje tepla, akumulační nádoby ke kotli s ručním
přikládáním a další nákupy a služby přímo související s realizací dílčího projektu, které jsou v souladu
s dotačním programem a výzvou.

Článek III
Výše, podmínky použití a způsob poskytnutí dotace
1.

Poskytovatel se v souladu s usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 1112/09/19 ze dne 16.09.2019
zavazuje poskytnout konečnému uživateli investiční dotaci v maximální výši 100 000,00 Kč (slovy:
jedno sto tisíc korun českých) na úhradu způsobilých výdajů dílčího projektu dle výzvy a Pravidel a dle
žádosti podané v rámci výzvy.

2.

Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové výdaje dílčího projektu jsou výdaje tvořené součtem dotace a vlastním podílem
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konečného uživatele.
b) Maximální výše dotace dílčího projektu je určena hranicí 80% způsobilých výdajů
projektu, nejvýše však 100 000,00 Kč.
c) Vlastní podíl konečného uživatele jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky
konečného uživatele i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary).

Maximální výše dotace v Kč

100 000,00 Kč

Výše dotace v % z celkových způsobilých výdajů na dílčí projekt

80%

3.

Výše dotace uvedená v odst. 1 tohoto článku je maximální a nepřekročitelná. Pokud skutečné celkové
výdaje dílčího projektu překročí maximální výši dotace na dílčí projekt uvedenou v odst. 2 tohoto
článku, uhradí konečný uživatel částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud bude výše dotace v
% nižší než maximální výše dotace dílčího projektu uvedená v odst. 2 tohoto článku, částka maximální
výše dotace v Kč se úměrně sníží na částku odpovídající této procentní hladině. Vypočtená výše dotace
v Kč bude zaokrouhlena na haléře směrem dolů.

4.

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.

5.

Konečný uživatel je povinen řídit se pokyny definovanými v Pravidlech, ve výzvě a v Pravidlech
pro žadatele a příjemce podpory v OP ŽP pro období 2014-2020 v aktuálním znění. Odporuje-li
smlouva uvedeným dokumentům, má přednost ustanovení těchto dokumentů.

6.

Souběh dotace s dalšími dotačními tituly na realizaci jednoho dílčího projektu se nevylučuje. Výše
poskytnutých dotací na dílčí projekt však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových výdajů
na dílčí projekt.

7.

Dotace je účelově určena k úhradě způsobilých výdajů dílčího projektu vymezených v čl. IV této
smlouvy.

8.

Poskytnutí dotace proběhne jednorázově formou zpětného proplacení finančních prostředků, které
konečný uživatel vynaložil na realizaci dílčího projektu, doložil v Závěrečné zprávě a jsou způsobilé.

9.

Dotace bude poskytovatelem poskytnuta konečnému uživateli do 30 pracovních dnů ode dne schválení
Závěrečné zprávy předložené dle článku V odst. 8 smlouvy na bankovní účet konečného uživatele
uvedený ve smlouvě, popř. na účet nahlášený dle čl. V odst. 14 této smlouvy. Výjimku tvoří případ, kdy
byl konkrétní dílčí projekt vybrán k veřejnosprávní kontrole na místě – v tomto případě bude lhůta pro
proplacení dotace prodloužena na 15 pracovních dnů od ukončení veřejnosprávní kontroly na místě.

10. Konečnému uživateli budou uhrazeny pouze takové způsobilé výdaje, které konečný uživatel
prokazatelně uhradil, doložil příslušnými účetními doklady a splňují všechny náležitosti stanovené
smlouvou a výzvou.
11. Konečný uživatel se zavazuje k udržitelnosti do 31.12.2029.

Článek IV
Způsobilý výdaj

1.

Za způsobilé výdaje v rámci realizace dílčího projektu jsou považovány výdaje vynaložené v souladu
s podmínkami výzvy, zejména pak:
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a) dodávka nového zdroje tepla, který musí splňovat:
 Nařízení Komise (EU) 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů
na tuhá paliva (požadavky od 1. 1. 2020) v případě kotlů na biomasu nebo
 Nařízení Komise (EU) č. 813/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign
ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (Text s významem pro
EHP) v případě plynových kondenzačních kotlů (požadavky od 26. 9. 2018) a v případě
tepelných čerpadel (požadavky od 26. 6. 2017 v případě elektrických a požadavky od 26. 9.
2018 v případě plynových),
 přičemž je současně vyžadováno plnění i těch požadavků, které jsou v příslušných
nařízeních stanoveny s účinností až od určitého budoucího data. V opačném případě jsou
všechny výdaje nezpůsobilé
b)
c)

d)

e)
2.

 prováděcích předpisů k výše uvedeným nařízením;
stavební práce a služby spojené s dodávkou a instalací nového zdroje tepla dle přílohy č. 1 této
smlouvy,
stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou
stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto
doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem; vždy v návaznosti na realizaci nového
zdroje tepla pro vytápění,
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 uvedení zařízení
do trvalého provozu,
náklady na projektovou dokumentaci, nikoli však náklady na zpracování žádosti o dotaci.

Všechny ostatní výdaje vynaložené konečným uživatelem jsou výdaji neuznatelnými, a to jsou zejména:
a) daně, s výjimkou DPH zahrnuté do ceny pořizovaného zařízení či služeb,
b) výdaje na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací dílčího projektu,
c) úhrada úvěrů a půjček, vč. jejich nedoplatků, úroků z prodlení, leasingové splátky, odpisy
pohledávek, manka a škody,
d) penále, pokuty a platby sankčního charakteru,
e) běžné provozní výdaje (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, poštovné,
balné, doprava, bankovní poplatky, atd.),
f) výdaje na právní spory,
g) výdaje spojené s pořízením výpisu z katastru nemovitostí,
h) výdaje související se zpracováním žádosti předložené konečným uživatelem poskytovateli,
i) výdaje na prodlouženou záruku a pojištění,
j) výdaje na mikroenergetická opatření,

3.

V případě, že účetní doklad obsahuje údaj o peněžní částce v cizí měně, popřípadě byl uhrazen a doložen
bankovním výpisem/účetním dokladem v cizí měně, bude tato peněžní částka přepočtena na českou
měnu podle směnného kurzu používaného Českou národní bankou ke dni proplacení účetního dokladu
konečným uživatelem dodavateli.

4.

Způsobilé výdaje musí vyhovovat zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční
kontrole. Vymezení těchto pojmů obsahuje ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
Způsobilé výdaje na realizaci dílčího projektu vznikají nejdříve ke dni 15.07.2015, rozhodující je datum
uskutečnění zdanitelného plnění uvedené na faktuře. Do způsobilých výdajů na realizaci dílčího projektu
se započítávají uhrazené výdaje, které vzniknou konečnému uživateli v souvislosti s realizací dílčího
projektu.
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Článek V
Povinnosti konečného uživatele
1.

Konečný uživatel je povinen plně a prokazatelně splnit předmět dotace, na který mu byla dotace
poskytnuta, a to v rozsahu uvedeném v této smlouvě, a dodržet jej po dobu udržitelnosti stanovenou
pro plnění předmětu dotace dílčího projektu, tj. do 31.12.2029.

2.

Konečný uživatel je povinen zajistit řádný provoz a údržbu nového zdroje tepla a uchování dokumentace
k dílčímu projektu do 31.12.2029. Toto zajistí i u třetích osob, kterým zcizuje nebo přenechává rodinný
dům, ve kterém byl nový zdroj tepla pořízen, k užívání. Jedná se zejména o povinnost provozovat zdroj
tepla v souladu s podmínkami pro provoz stanovenými zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve
znění pozdějších předpisů výrobcem a dodavatelem, povinnost spalovat pouze paliva, která splňují
požadavky na kvalitu paliv stanovené vyhláškou č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a
jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší k zákonu
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a která jsou určena výrobcem kotle, a
která jsou výrobcem kotle určena jako vhodná k naplnění požadavků Nařízení komise č. 2015/1189 ze
dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/12/ES, pokud jde
o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva.

3.

Nový zdroj tepla pořízený z dotace musí po celou dobu udržitelnosti plnit funkci hlavního zdroje
vytápění. Konečný uživatel je v době udržitelnosti oprávněn vyměnit zdroj pořízený z dotace za zdroj
se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry, pokud jde o emise látek znečišťujících ovzduší.
Výměnu kotle je konečný uživatel povinen v předstihu 15 pracovních dnů konzultovat
s poskytovatelem.

4.

Konečný uživatel může v rámci celkových způsobilých výdajů dílčího projektu u jednotlivých položek
v bodě 37 žádosti měnit skutečnou výši prostředků oproti plánovaným prostředkům s tím, že nelze bez
souhlasu poskytovatele změnit typ zdroje tepla (A1-A4) a nelze překročit celkové způsobilé výdaje na
dílčí projekt. Tuto změnu je konečný uživatel povinen doložit poskytovateli nejpozději při předložení
Závěrečné zprávy.

5.

Konečný uživatel je povinen dohodnout s dodavatelem fakturační podmínky tak, aby byl doložen účel
fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje.

6.

Je-li konečný uživatel s realizací dílčího projektu v nečinnosti tak, že do deseti měsíců od podpisu této
smlouvy nedošlo k uvedení nového zdroje do provozu (protokol viz příloha č. 11 výzvy), je poskytovatel
oprávněn písemně konečného uživatele vyzvat k tomu, aby průkazně doložil kroky směřující ke zdárné
realizaci dílčího projektu. Nedoloží-li konečný uživatel průkazně, jaké kroky činí ke zdárné realizaci
dílčího projektu, považuje se takovéto jednání za závažné porušení rozpočtové kázně a poskytovatel
může smlouvu vypovědět.

7.

Konečný uživatel je povinen mít od dodavatele označené faktury a daňové doklady (účtenky, paragony
apod.) číslem a názvem projektu „CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_0117/0009262 Podpora výměny zdrojů
tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020
Kotlíkové dotace III“.

8.

Konečný uživatel je povinen doručit poskytovateli dotace do 20 pracovních dní od ukončení realizace
dílčího projektu Závěrečnou zprávu. V případě, že datum ukončení dílčího projektu předchází datu
podepsání smlouvy, je konečný uživatel povinen doložit Závěrečnou zprávu do 20 pracovních dní ode
dne podpisu smlouvy. Závěrečná zpráva bude obsahovat:



stručný popis realizovaného dílčího projektu a finanční vyúčtování dílčího projektu (je součástí
formuláře závěrečné zprávy);
kopie faktur nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony, apod.)
za všechny výdaje, které konečný uživatel žádá proplatit z dotace a dále:
o všechny doklady požadované k proplacení musí být uvedeny v tabulce finančního
vyúčtování v závěrečné zprávě,
o faktury musí být vystaveny na jméno konečného uživatele, vlastníka či spoluvlastníka místa
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realizace,
o z obsahu každého dokladu musí být zřejmé, že se týká předmětu realizovaného projektu,
z obsahu dokladů musí být zřetelné rozlišení jednotlivých nárokovaných položek, a to
minimálně v tomto členění:
- specifikace a náklady na nový zdroj,
- specifikace a náklady opatření na otopné soustavě,
- specifikace a náklady na úpravy spalinových cest,
- specifikace a náklady na úpravu kotelny,
- specifikace a náklady na akumulační nádobu,
- specifikace a náklady na neveřejnou část plynové přípojky,
- celkové náklady plnění,
o realizoval-li konečný uživatel výměnu před zveřejněním výzvy a není-li možné doklady
rozčlenit dle předchozí odrážky, musí být z dokladů zřetelné alespoň rozlišení jednotlivých
nárokovaných položek,
o kopie uvedených dokladů musí žadatel opatřit svým podpisem,
o doklady musí být od dodavatele označeny způsobem uvedeným v čl. V. odst. 7 smlouvy.
kopie výpisů z účtu (event. potvrzení vydané bankou nebo jiný doklad prokazující zaplacení),
případně pokladní doklady prokazující, že výdaje, které jsou v rámci závěrečné zprávy
nárokovány k proplacení z dotace, byly prvotně uhrazeny konečným uživatelem nebo
spoluvlastníkem místa realizace (příp. druhým z manželů) minimálně ve výši, která je
nárokována; všechny kopie uvedených dokladů musí být vždy opatřeny podpisem konečného
uživatele, originál bankovního výpisu si konečný uživatel uschová pro případnou kontrolu. Příkaz
k úhradě nelze uznat jako doklad prokazující zaplacení;
kopie protokolu o uvedení zařízení do trvalého provozu;
kopie revizních zpráv, zpráv o kontrole technického stavu zařízení (budou-li relevantní);
fotodokumentaci instalace nového zdroje tepla, popř. nové otopné soustavy a komína (pokud je
součástí způsobilých výdajů); fotodokumentace může být doložena v tištěné podobě nebo
na nepřepisovatelném CD nebo DVD, nebo na USB flash disku, elektronická podoba vždy
v běžně dostupných formátech (*.jpg, *.pdf, *.tif, *.bmp);
o














formulář „Potvrzení o likvidaci kotle“ potvrzený výkupnou kovů, sběrným dvorem či obdobným
typem organizace mající oprávnění ke shromažďování odpadů; formulář je uveden v příloze č. 10
výzvy;
protokol o revizi spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové
cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj);
kopii osvědčení topenáře, který instaloval nový zdroj tepla nebo jinou součást, o získání patřičné
profesní kvalifikace podle § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění
pozdějších předpisů, 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) v případě obnovitelných zdrojů energie;
potvrzení banky o řádném splácení úvěru v případě že zástava jistí běžný bankovní úvěr,
hypoteční úvěr. Povinnost předložení potvrzení neplatí, pokud nedošlo ke změně oproti stavu
uvedenému v žádosti.

V případě doložení neúplné Závěrečné zprávy bude konečný uživatel vyzván k jejímu doplnění ve lhůtě
stanovené poskytovatelem dotace. Pokud nebudou podklady k Závěrečné zprávě doloženy v termínech
dle pokynů poskytovatele, nebude dotace konečnému uživateli proplacena.
9.

V případě, že konečný uživatel doručí Závěrečnou zprávu po 27.01.2023, budou veškeré výdaje
nárokované v této zprávě považovány za nezpůsobilé.

10. Konečný uživatel je povinen umožnit provedení kontroly a spolupracovat s kontrolními orgány ze strany
poskytovatele, třetích osob pověřených poskytovatelem, Ministerstva životního prostředí, Státního
fondu životního prostředí České republiky, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního
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dvora a Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších. Tyto subjekty jsou oprávněny kontrolovat předmět
dotace a podmínky přidělení dotace včetně nutnosti zpřístupnění všech prostor, kde se nachází/el
původní zdroj tepla, nový zdroj tepla a ostatních prostor souvisejících s předmětem dotace a dále jsou
oprávněny kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. Veřejnosprávní kontrolu
na místě vykonávají pověření zaměstnanci a členové příslušných kontrolních orgánů. Konečný uživatel
je povinen v rámci výkonu této kontrolní činnosti předložit pověřeným zaměstnancům a členům
příslušných orgánů k nahlédnutí originály všech dokladů týkajících se předmětu dotace (kromě dokladů,
které byly v originále či ověřené kopii doloženy spolu s žádostí či jejích příloh nebo byly doloženy
v originále či ověřené kopii v rámci Závěrečné zprávy), zpřístupnit všechny prostory, které souvisejí
s předmětem dotace a ve kterých se nachází majetek, jehož proplacení je či bylo nárokováno z dotace.
Tato povinnost platí pro konečného uživatele i v době udržitelnosti.
11. V případě zcizení rodinného domu je konečný uživatel povinen převést na nového majitele práva
a povinnosti vyplývající z veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, na základě které byla dotace
udělena. Smlouvu o převodu práv a povinností je konečný uživatel povinen předložit poskytovateli
dotace předem ke schválení. Bez souhlasu poskytovatele dotace zůstává zavázán z práv a povinností
z veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace původní konečný uživatel. Zcizí-li konečný uživatel
rodinný dům bez převodu práv a povinností z veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na nového
nabyvatele, považuje se to za závažné porušení rozpočtové kázně. Za splnění udržitelnosti odpovídá
vždy konečný uživatel, se kterým je podepsána smlouva o poskytnutí dotace, nebo ten, na koho přešla
práva a povinnosti z veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
12. Konečný uživatel je povinen realizovat opatření vedoucí k odstranění nedostatků zjištěných
při veřejnosprávní kontrole, která mu byla uložena orgány uvedenými v odst. 10 tohoto článku,
a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem.
13. Konečný uživatel je povinen písemně informovat poskytovatele o všech změnách ve vlastnických
právech konečného uživatele k rodinnému domu/bytové jednotce, v jeho identifikačních a kontaktních
údajích, adresy trvalého bydliště a jiných změnách souvisejících s realizací dílčího projektu, a to
nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy daná změna nastala.
14. V případě změny bankovního účtu je konečný uživatel povinen do 15 pracovních dnů ode dne, kdy daná
změna nastala, rovněž doložit vlastnictví k účtu, a to originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné
smlouvy nebo originálem potvrzení peněžního ústavu. Změna bankovního účtu nezakládá důvod pro
uzavření dodatku této smlouvy.
15. Povinnost informovat poskytovatele o změnách se vztahuje na celou dobu od podpisu smlouvy až do
ukončení udržitelnosti. Poskytovatel posoudí, zda daná změna žádosti podléhá schválení Radou
Karlovarského kraje a zda vyžadují uzavření dodatku.
16. Konečný uživatel může být v době trvání udržitelnosti dílčího projektu vyzván k předložení dokladů
o koupi/pořízení paliva souvisejícího s pořízením nového zdroje tepla s podporou v rámci této dotace.
Konečný uživatel není oprávněn provádět jakékoliv úpravy nového zdroje pořízeného v rámci této
dotace s výjimkou úprav prováděných autorizovanou osobou výrobce či oprav prováděných oprávněnou
osobou dle živnostenského zákona.

Článek VI
Porušení smluvních podmínek, sankce, výpověď, zrušení smlouvy
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.

Neoprávněné použití dotace nebo zadržení prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele
je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech. V případě porušení
rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona o rozpočtových pravidlech.
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3.

Porušení povinnosti uvedené v čl. III. odst. 6 je považováno za porušení méně závažné povinnosti
ve smyslu § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech a odvod za toto porušení je stanoven
ve výši dvojnásobku finančních prostředků, které přesáhly 100 % celkových výdajů na dílčí projekt.

4.

Porušení povinnosti uvedené v čl. V. odst. 16 je považováno za porušení méně závažné povinnosti
ve smyslu § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech a odvod za toto porušení je stanoven ve výši
20 % z poskytnuté dotace.

5.

V případě porušení povinnosti doložit závěrečnou zprávu v termínu uvedeném v čl. V. odst. 8 bude výše
dotace vyplývající z této smlouvy ponížena o 5.000,00 Kč.

6.

V případě porušení povinnosti uvedené v čl. V. odst. 13, 14 a 15 do doby vyplacení dotace bude výše
dotace vyplývající z této smlouvy ponížena o 3.000,00 Kč.

7.

Porušení povinnosti uvedené v čl. V. odst. 13 a 15 či povinnosti konzultovat změnu zdroje tepla dle čl.
V odst. 3 po vyplacení dotace je považováno za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu § 22 odst.
5 zákona o rozpočtových pravidlech a odvod za toto porušení je stanoven ve výši 2 % z poskytnuté
dotace.

8.

Porušení ostatních povinností uvedených ve smlouvě je považováno za porušení rozpočtové kázně
a odvod za tato porušení je stanoven ve výši 100 % z poskytnuté dotace.

9.

Porušení povinnosti uvedené v čl. V. odst. 14 po vyplacení dotace se nepovažuje za porušení rozpočtové
kázně.

10. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že konečný uživatel porušil smluvní povinnost
stanovenou touto smlouvou, za jejíž porušení by jinak poskytovatel mohl uložit odvod ve výši 100 %
z poskytnuté dotace. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá účinnosti uplynutím výpovědní lhůty,
která činí 15 dní ode dne doručení výpovědi konečnému uživateli. V případě pochybností se má za to,
že výpověď byla doručena 5. dnem od jejího odeslání.
11. Smluvní strany mohou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených v § 167 odst. 1
správního řádu. Pokud smluvní strana, které byl návrh doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká
dnem, kdy bude písemný souhlas doručen smluvní straně, která návrh podala.
12. Uplynutím výpovědní lhůty tato smlouva zaniká. V případě zániku smlouvy je konečný uživatel povinen
vrátit prostředky poskytnuté dotací ve výši všech vyplacených prostředků na účet poskytovatele. Lhůtu
pro vrácení vyplacených prostředků určí poskytovatel.
13. Nezrealizuje-li konečný uživatel dílčí projekt do nejzazšího termínu realizace uvedeného v čl. I odst. 3
této smlouvy, přičemž smlouva dosud nebyla ukončena z jiných důvodů, zaniká závazek z této smlouvy
automaticky pro následnou nemožnost plnění.
14. Konečný uživatel je povinen při peněžních operacích dle tohoto článku smlouvy převést bezhotovostně
peněžní prostředky na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy a při těchto peněžních
operacích bude vždy uvádět variabilní symbol 1973061535.
V případě ponížení dotace dle smlouvy bude o ponížení dotace konečný uživatel písemně informován,
včetně důvodů, které poskytovatele ke krácení vedly.

Článek VII
Ostatní ujednání
1.

Tato smlouva zaniká dnem, kdy smluvní strany splní všechny povinnosti, které jim plynou z této
smlouvy.

2.

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Pokud bude orgány Evropské unie z jakýchkoliv důvodů
zastaveno nebo přerušeno financování Operačního programu Životní prostředí jako celku, nemusí být
konečnému uživateli dotace vyplacena.

3.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných
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dodatků.
4.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odsouhlasit neproplacení takových výdajů, které nejsou způsobilé, jsou
zjevně nepřiměřené, nebo nejsou v souladu se zásadami definovanými v této smlouvě. V případě
uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů nemusí být dotace proplacena. O takovýchto krocích bude
konečný uživatel písemně informován, včetně důvodů, které poskytovatele k neproplacení vedly.

5.

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele konečný uživatel výslovně souhlasí se
zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 110/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (Dále jen
„ZOÚ“), zejména se zveřejněním této smlouvy včetně dodatků a se zveřejněním obecných informací o
podpoření konečného uživatele na webových stránkách. Konečný uživatel bere na vědomí, že ZOÚ
nahradil zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
účinném do 24. 4. 2019 a podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl seznámen a je si vědom svých práv
dle ZOÚ a že i nadále platí udělený souhlas se zpracováním osobních údajů stvrzený v žádosti o dotaci
v nezměněném rozsahu. Konečný uživatel je seznámen se skutečností, že smlouva včetně poskytnutých
údajů bude v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a o změně některých zákonů,
zarchivována. Konečný uživatel podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl poučen a je si vědom svých
práv dle uvedených zákonů.

6.

Konečný uživatel souhlasí se zpracováváním osobních údajů, které sdělil poskytovateli v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů a zákona č. 123/1998 Sb., o právu
na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, pro účely administrace projektu a dále
souhlasí s tím, aby poskytovatel poskytoval jeho osobní údaje organizacím a partnerům poskytovatele
(zejména Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo financí, Státní fond životního prostředí České
republiky a jiné), a to výhradně za uvedeným účelem.

7.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a že smlouva byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,
nikoli v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek. Konečný uživatel dotaci přijímá a zavazuje se, že
bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a
podmínkami této smlouvy.

8.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu. Konečný uživatel obdrží jedno
vyhotovení a poskytovatel dvě vyhotovení.

9.

Poskytovatel potvrzuje, že o poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením
Rady Karlovarského kraje č. RK 1112/09/19 ze dne 16.09.2019.

10. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.
Přílohy:
1. Kopie žádosti o dotaci na dílčí projekt (č. žádosti 3_01_535)
2. Kopie dokladu o vlastnictví bankovního účtu konečným uživatelem
Za poskytovatele:

Za konečného uživatele:

Karlovy Vary dne …………………..

Karlovy Vary dne ……………………..

…………………………………………
Mgr. Dalibor Blažek
náměstek hejtmanky Karlovarského kraje

…………………………………………
Bartoň František
konečný uživatel

Za správnost: Eva Dolívková
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přﬂoze žçidostí -typové Označení,

í

mstnostı,

'J

7

výkon kotle, způsob

31. Značka, typové označeníkotle
lpopř. výrobní číslo)
32. Jmenovitý tepelný

._

nemovitosti

`

`27. Parcelní číslo

pozemku)

ˇ

24. PSC

25. Císío listu

,_ì.ì.í__

í

7

_...ì_í__

'

.

í(pří'p.

kaz hnaø

I-

„..

__

příkíódciníj

`

_

rn.-černá

í_

pfríøžønć førøﬂøkﬂmenżøøø v

otopl

__ _

_
_

I

-

.-

í

--

vykon kotle

í

ííl<W)
l

H

33. Emisní trída

í

_

I

H

vymenovaneho
J

kotle

dokladu o kontrole technického
stavu původního zdroje)

yídie

`

emisnítřída

1.

emisní třída

2.

“

“

`

není stanovena
J

EĹÍIUEEIIÍI

Prohořívací (převážně litinové)
34.

Kønﬂmíhﬂę Knżíe

Ý

Oúhørrvaﬂí (převážná øﬂøínvêí
I

Zplynovací

35.18 nahrazovaný kotel na pevná
ručním príhíáaáním hízívním
Zdrojem vytápëníł

ípaínˇvz-í S

Ano

7

“`“

Dotaıżije

možné poskytnout pouze tehdy, pokud

pıˇˇil<ladániı“ı`í.
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Popis stávajících zdrojů tepla
36. Odhad podílu jednotlivých paliv a zdrojů energie

_

na pokrytí tepelné potřeby budovy [v %) (včetně,
el. přimotopů), součet uvedených podílů musí

ostatních zdrojů, např. elektrokotle, plynového kotle,
být roven 100

%3

Dřevo

-315

Černé

uhlí,

Hnědé

uhlí

Zemní

plyn

%
%

'

koks

%

Jiný Zdroj

Ó“.

Předymětýžádosti o podporu, výdaje
náklady
v
( v Kč vc. DPH)

Typ opatření (výdaje)

37.
1

ll
L“

Zdroj tepla lvybertejednu možnost: A1
Kotel na pevná paliva“

A1

S

bıomasa

-A4)

“

_

l

realizovaná
O P atřem,

\

'

automatickým přikládá ním 7

tu Pcfcüﬂf
"

E

-n

A3

\Tepelné čerpadlos

E
E

A4

Kondenzační kotel na zemní plyn5

FI

Kotel na pevná paliva5

l

A2

S

výhradně biomasa

í

`

(výdaj)

_

ručním přikládáním -výhradně

l

Zatrhněte

Předpokládané

l

l

1,

%
%
%

'

Elektřina

l

í

_

í

.

B

Otopná soustava

,

_

l

Akumulační nádoba ke

C

kotli s

ručním přikládánimí

fy N06
l:

Celková cena projektu

lv

Je celý projekt

tepla

již

výměny

Ě

_,

Kčs DPH)5
Ž

ŽEÍ8.

ı

Zdroje

71'

Ano lìl SVT k°d

zrealiZován?5

7

Ne

7

Uvedené informace slouží výhradně vyhodnocení efektů programu a nemají vliv na přijetí či nepřijetí
žádosti, pokud je splněna podmínka, že nahrazovaný kotel na pevná paliva může sloužit jako hlavní zdroj
3

vytápění. Součet podílů za pevná paliva musí být větší než 50 %.
V případě kotlů s ručním přikládáním je vyžadováno Současné užití akumulační nádoby O min. objemu 55 l/kW
instalovanèho výkonu kotle (včetně případného zásobníku TUV, pokud je tímto kotlem ohřívánj, nebo je dán

4

projektovou dokumentací dle pravidel výzvy lčl. Ill bod Aj. Pokud bude výrobcem kotle sautomatickým
přikládáním deklarována také možnost ručního přikládání, je nutno akumulační nádobu instalovat též.
5
Maximální výše jednotlivých způsobilých výdajů pro výpočet dotace je detailně uvedena ve Výzvě. Celkovou
- C.
výši způsobilých výdajů uvedenou v této žádosti již není možné navyšovat. Uveďte součet částek A
Ano vyplňte v případě, že již máte zrealizován projekt a zdroj tepla již nebude předmětem změny. Seznam
registrovaných výrobků naleznete na |'ıttps:f/svt.Sfzp.cz,f. Pokud je projekt před realizací, zaškrtněte variantu
NE.
5'
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nn'

Seznam dokumentů předložených společně

se žádostí:

l

povinnost
doložení

Ý

~

Ý

je-li

doložena

7

,Průkazná fotodokumentace nahrazovaného kotle zapojeného do otopné
soustavy a napojeného na komínové teleso a popr. fotodokumentace dalsich
_,

,

označte,

36. název přílohy

\

identífikačních

znaků kotle

(štítku

kotle,

v

_,

tlakoměru, teploměru, nápisu

oznacením typu kotle, atd.); fotodokumentace může být doložena vtištěné
vv
podobě nebo na nepřepisovatelném CD DVD či USB flash disku vbezně
dostupných formátech (*.jpg, *.pdf, *.tif, *.bmp).

l

s

l

li

,,

El

\

NNÁ

Kopie dokladu O kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího
Stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300

Pov

kW

včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění. U zdrojů 5 nižším příkonem či nahrazených před 31. 12. 2016 lze

doklad nahradit jiným dokladem prokazujícím emisní třídu kotle (fotografie
štítku kotle, návod kobsluze či jiné dokumenty). V případě kotlů, u nichž
nebyla emisní třída stanovena,

emisní třída kotle

je

lze

nahradit četným prohlášením

neznámá.

E

otom, že

J

Písemný souhlas Spoluvlastniků většinového podílu k domu k realizaci nového*
zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě, a to v případě
více spoluvlastníků rodinného domu (originál či úředně ověřená kopie).

ŠNÝ

cs

\±

ooı.

V

Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce
arovněž krodinnérnu domu krealizaci nového zdroje tepla a dalších
souvisejících opatření v rodinném domě, a to v případě více Spoluvlastníků
bytovéjednotky (originál či úředně ověřená kopie).
Písemný Souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného
domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění
manželů a písemný souhlas ostatních Spoluvlastníků většínového podílu na
předmětném rodinném domě krealizaci nového zdroje tepla a dalších
souvisejících opatření v rodinném domě (originál či úředně ověřená kopie).
Písemný Souhlas všech vlastníků/spoluvlastníků pozemku vpřípadě, kdy
vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný

JE
U/Birrovıâ

STUJE

Ex

POZEMKU

DOM
POKUD

Á,
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EL

T

TN'

NN
VLAS

POV

ıEoıvoTı‹\'/Mﬂu

dům

oST

N
__*

T

PŘ'PADĚ

POV

úředně ověřená kopie).

řádném splácení úvěru
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Čestné prohlaseni:
Prohlašuji, že ke dni podpisu

tohoto prohlášení:

nemám

a)

žádné dluhy po lhůtě splatnosti a nevyrovnarıé závazky vůči Karlovarskému kraji
a orgánům veřejné správy, zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na
penále na veřejné zd ravotní pojištění, na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně či další nevypořádané
závazky zjiných projektů flnancovaných ze strukturálních fondů EU či vůči orgánům, které
prostředky z těchto fondů poskytují. Posečkání 5 úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků
a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky;

bl

nedochází k převodu nebo přechodu vlastnických práv

c)

d)

e)

f)

rodinnému domu/bytové jednotce;

na rodinný dům či byt není uvaleno zástavní právo exekutorské nebo soudcovské nebo není nijak
právně zatížen, zejména aby nebyl zastaven ve prospěch jiné osoby svýjimkou případů, kdy
zástava jistí běžný bankovní úvěr, hypoteční úvěr či úvěr ze Stavebního spoření poskytnutý
peněžním ústavem S příslušnou bankovní licencí lv takovém případě postačí doložit potvrzení
banky/spořitelny o řádném splácení úvěru, rıe starší než 3 měsíce).;

jsem vlastník či spoluvlastnik rodinného domu nebo
v rodinném domě, kde se uvedený projekt zrealizuje;

vlastník

či

Spoluvlastník bytové jednotky

rodinný dům/bytová jednotka vytápěn dvěma či více zdroji, je nutné, aby bylo
zajištěno, že nový zdroj tepla může plnit funkcí hlavního zdroje vytápění;

v případě, že

je

nahrazovaný zdroj tepla nebyl od 01.01.2009 podpořeny z programu Zelená úsporám, Nová
zelená úsporám či společného programu na výměnu kotlů realizovaného Ministerstvem životního
prostředí a

g)

k

kraji;

jsem se seznámil/a s podmínkami poskytování dotace v rámci projektu „Podpora výměny zdrojů
tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 Kotlíkové dotace Ill", porozuměl/a jsem jeho obsahu a mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Jsem si
vědom/a, že uvedení nepravdivých údajů může znamenat ztrátu dotace apostih ve smyslu
platných právních předpisů;

h)

i)

j)

souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele a se zpracováním osobních údajů
vykazování poskytnutých podpor Ministerstvu životního prostředí;

při

souhlasím s kontrolou předmětu dotace a podmínek přidělení dotace v případě jejího přiznání a to
včetně nutnosti zpřístupnění nového zdroje tepla a všech prostor, kde byly realizovány investice
zahrnuté do celkových uzrıatelných nákladů;
se strpět kontrolu předmětu dotace a podmínek přidělení dotace dle zákona
320/2001 Sb., a to formou kontrol ex-ante provedených před případným uzavřením veřejnoprávnı
smlouvy včetně nutnosti zpřístupnění všech prostor, kde se nachází/el původní zdroj vytápění a
zavazuji

ı

ostatních prostor souvisejících

s

předmětem

Jsem si vědom/a toho, že pro účely
a)

dotace.

získání dotace:

pořízený nový zdroj tepla musí splňovat:
0

2015/1189 ze dne 28.04.2015, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů
na tuhá paliva (požadavky od 01.01.2020) v případě kotlů na pevná paliva
Nařízení Komise (EU)

nebo
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_

Nařízení |(omise

(EU) č. 813/2013 ze dne 02.08.2013, kterým Seprovádí
směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o
požadavky na ekodesign ohřívačů
pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů
(Text svýznamem pro EHP)
v případě plynových kondenzačních kotlů
(požadavky od 26.09.2018) a v případě tepelných
čerpadel (požadavky od 26.06.2017 vpřípadě elektrických
a požadavky od 26.09.2018
v případě plynových);

b) dílčí projekt

nebude spolufinancován zjiné veřejné finanční podpory poskytnuté
Státním fondem
ČR nebo fondů EU;

životního prostředí

nebude spolufinancován jiným veřejnoprávním subjektem,
Svýjimkou poskytnutí půjčky
dotace, kdy so úhrn půjčky nebo dotace a podpory z projektu
nepřesáhne výší celkových nákladů

projekt

c)

či

na

realizaci akce;

doložím doklad O

nahrazovaného zdroje tepla nejpozději při předloženízávěrečné
zprávy;
nový Zdroj tepla bude provozován nejméně po dobu udržitelnosti,
která je stanovena v příslušné

d)
e)

likvidaci

výzvě;
f)

rodinným domem je rozumëna stavba pro bydlení, ve které dle
2 vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
oobecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů více než polovina
podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné
bydlení a je k tomuto účelu určena, v
níž jsou nejvýše tři samostatné
byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží
a podkroví. Za rodinný dům je pro účely
výzvy považován také bytový dům, v němž jsou nejvýše tři
Š*

samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti
(statku), která Splňuje definici pro byt.
Ostatní stavby určené např. pro rodinnou rekreaci nebo
pro krátkodobé ubytování (hotel, penzion
apod.) se pro účely výzvy za rodinný dům nepovažují, a
to ani v případě, že zde má konečný
uživatel (fyzická osoba) trvalé bydliště.
Prohlášení ke zpracování osobních údajů:

Na základě Vaší žádosti o dotaci Karlovarského kraje dochází
ke zpracování Vámi zadaných osobních
údajů. Tyto údaje zpracováváme na základě veřejného
zájmu Správce. Následně budou dané osobní
údaje vsouladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví
a spisové službě a o změně některých
zákonů archivovány.

Poučení: Žadatel má právo požadovat od Správce údajů
přístup k těmto údajům, jejich opravu nebo
výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti
Zpracování, jakož
právo na
přenositelnost údajů. V případě, že žadatel zjistí nebo
se bude domnívat, že správce provádí
zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem či
obecným nařízením GDPR, zejména jsou-li osobní
údaje nepřesné S ohledem na účel jejich zpracování,
může požádat uvedeného správce o vysvětlení a
požadovat, aby byl takto vzniklý stav odstraněn. Zejména se
může jednat o blokování, provedenı
opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Zároveň
má Žadatel právo podat Stížnost u
dozorového úřadu. Správcem údajů je Karlovarský kraj, IČO 70891168.
Kontaktní údaje na pověřence
pro ochranu osobních údajů: gﬂ:lgr(:ìkr-karlovarsky.cz.
í

.›

Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle zákona č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů.
všechny uvedené údaje jsou přesné a pravdivě a jsou poskytovány
dobrovolně.

Datum

bflastnoruční podpis žadatele
-
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Příloha

Doklad O vlastnictví bankovního účtu konečným uživatelem

vı

Tato prılo/10 Obsahuje výhradně osobníúdaje, proto nenízveřejněna.
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2

