MUBO/1973/2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
číslo Oll/EKO/F/2020

I.
Smluvní strany
Poskytovatel:
IVIěsto Bochov

zastoupené starostou Miroslavem Egertem
se sídlem: náměstí Míru l, 364 71 Bochov
1C 00254444
bankovní spojení: 2221341/0100
(dále jen jako "poskytovatel")
Příjemce:
jméno a příjmení:

Be. Veronika Pencáková

datum narození:

adresa bydliště:
bankovní spojení (č. u

ft
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(dále jen jako "příjemce")

II.
Základní ustanovení

l. Tato smlouvaje veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § lOa odst. 5 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 250/2000 Sb.") adie § 159 a naši. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů.

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 pomšením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. V případě
porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona č. 250/2000 Sb.
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III.
Předmět smlouvy

l. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále
sjednaných podmínek účelově určenou NFV a závazek příjemce tuto NFV přijmout a užít
v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.

IV.
Účelové určení a výše návratné finanční výpomoci

l. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci NFV na předfinancování výměny
starého neekologického kotle na pevná paliva za nový ekologický kotel na základě
schválené žádosti o kotlíkovou dotaci Karlovarským krajem v rámci l. 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 ZP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III vyhlášenou Karlovarským krajem (dále
jen „l. průběžná výzva pro kotlíkové dotace III KK").
2. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příiemci NFV ve výši 200.000, - Kč na
pořízení tepelného čerpadla do objektu v Bochově.
3. Příjemce prohlašuje, že se s obsahem dotačního programu a l. průběžné výzvy pro
Kotlíkové dotace III KK podrobně seznámil, jejich ustanovení jsou pro něj zcela
srozumitelná a zavazuje seji dodržovat.

4. 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. Pro případ, že kterákoliv z podmínek stanovených
l. průběžné výzvy pro Kotlíkové dotace III KK či dotačním programem nebo touto
smlouvou nebude splněna, případně dojde k jejímu neplnění po uzavření této smlouvy, se
příjemce zavazuje NFV (nebo její odpovídající část) nepřijmout, případně ji vrátit
poskytovateli do 5 pracovních dní po tom, co se o neplnění takové podmínky dozví.

v.
Závazky smluvních stran

l. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci NFV převodem na účet příjemce
uvedený v či. I. této smlouvy do 5 pracovních dnů od prohlídky provedené
poskytovatelem dle či. V., odst. 2, písm. d).
2. Příjemce se zavazuje při použití peněžních prostředků splnit tyto podmínky:

a) řídit se při použití poskytnuté NFV touto smlouvou a Programem poskytování návratné
finanční výpomoci na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva dle podmínek
l. průběžné výzvy pro kotlíkové dotace III KK
b) použít poskytnutou NFV v souladu s jejím účelovým určením.
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c) v případě, že realizaci nezahájí nebo ji přemší z důvodů, že účel nebude dále
uskutečňovat, do 14 kalendářních dnů ohlásí tuto skutečnost poskytovateli písemně
a následně vrátí NFV zpět na účet poskytovatele v plně poskytnuté výši do 14
kalendářních dnů ode dne ohlášení. Rozhodným okamžikem vrácení finančních
prostředků NFV zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce.
d) příjemce je povinen informovat Město Bochov o zahájení realizace výměny kotle
(písemně, e-mailem), který provede prohlídku na místě. Následně bude do 5
pracovních dnů od prohlídky příjemci zaslána NFV.
e) žadatel je povinen po ukončení realizace výměny kotle předložit pracovníkům
Krajského úřadu Karlovarského kraje finanční vypořádání dle podmínek l. průběžné
výzvy pro kotlíkové dotace III KK, na základě kterého, bude proplacena dotace. Tyto
podklady současně bez zbytečného odkladu předloží Městu Bochov v listinné podobě
osobně nebo poštou.

f) po proplacení kotlíkové dotace Karlovarským krajem na účet, je příjemce bez
zbytečného odkladu povinen informovat Město Bochov o přijetí finančních prostředků
(písemně, e-mailem) a vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté NFV spolu
s kotlíkovou dotací Karlovarského kraje zpět na účet poskytovatele do 14 kalendářních
dnů ode dne přijetí kotlíkové dotace Karlovarského kraje na účet příjemce.
3. Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla NFV
poskytnuta:

a) dosáhnout stanoveného účelu, tedy vyčerpat finanční prostředky na realizaci výměny

kotle, nejpozději do 31.12.2021. Žadatelům, jejichž žádost o kotlíkovou dotaci bude
zařazena do zásobníku projektů l. průběžné výzvy pro kotlíkové dotace III KK
a následně bude dodatečným navýšením finančních prostředků schválena, bude termín
realizace výměny kotle adekvátně prodloužen.
b) neprodleně, nejpozději však do 14 dnů, informovat poskytovatele (písemně, e-mailem)
o všech změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté NFV, realizací projektu či
identifikačními údaji příjemce.
4. První splátka návratné finanční výpomoci bude poskytovateli uhrazena do 14 dnů
od proplacení kotlíkové dotace Karlovarským krajem na účet příjemce. První
splátka se rovná plné výši kotlíkové dotace. V případě, že nebyla při pořízení kotle
vyčerpána celá výše poskytnuté NFV, vrací příjemce také nevyčerpanou část finančních
prostředků NFV.
5. Po uhrazení první navýšené splátky, činí následující splátka 2.000,- Kč/měsíčně. Splátky
budou hrazeny vždy k 25. dni v měsíci toho příslušného měsíce. Jestliže dlužná částka
před zaplacením poslední splátky nebude dosahovat částky max. 2.000, - Kč, zaplatí
příjemce jako poslední splátku celou zbývající část dluhu.
6. Splátky budou hrazeny na účet poskytovatele NFV pod variabilním symbolem 112020.
7. Návratná finanční výpomoc je poskytována bezúročně na dobu nejvýše 10 let. Návratnou
finanční výpomoc lze předčasně kdykoliv splatit bez jakýchkoli sankcí či poplatků.
8. Příjemce výslovně prohlašuje, že nemá vůči Městu Bochov žádné nesplacené závazky
po lhůtě splatnosti, právo vlastníka nakládat s rodinným domem není omezeno
3

•\

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. Příjemce podpisem
této smlouvy rovněž prohlašuje, že rodinný dům není předmětem výkonu rozhodnutí nebo
exekuce.

VI.
Sankce

l. V případě, že příjemce použije NFV nebo její část na jiný účel než účel sjednaný touto
smlouvou v či. IV, poruší některou z jiných podmínek použití stanovených v či. V. odst. 2
a 3 této smlouvy, nebo poruší některou z povinností uvedených v této smlouvě, dopustí se
porušení rozpočtové kázně ve smyslu úst. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Za pomšení 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 l promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků, nejvýše však do výše této částky. V případech porušení rozpočtové kázně
specifikovaných níže v tabulce uloží poskytovatel příjemci odvod ve výši stanovené v této
tabulce:

Typ porušení smluvních ujednání (procentní sazba bude v
případě porušení jednotlivých ujednání uplatňována
kumulativně)

Výše odvodu v % z
celkově poskytnuté
NFV

Nepředložení finančního vypořádání ve lhůtě dle či. V., odst. 2,
písm. e)

5%

Neinformování o přijetí dotace ve lhůtě dle či. V., odst. 2, písm. f)

5%

Nepravdivost prohlášení příjemce uvedených v či. V. odst. 8

5%

3. V případě prodlení příjemce s uhrazením první navýšené splátky dle či. V. odst. 4 této
smlouvy do 14 dnů od proplacení kotlíkové dotace Karlovarským krajem, je poskytovatel
oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4. V případě prodlení s uhrazením dvou nebo více splátek dle či. V odst. 5 této smlouvy
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.
5. 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.
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6. Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a úhrady penále může z důvodů
hodných zvláštního zřetele povolit zastupitelstvo města na základě písemné žádosti toho,
kdo porušil rozpočtovou kázeň. Žádost o prominutí nebo částečné prominutí lze podat
nejpozději do l roku ode dne nabytí právní moci platebního výměru, kterým byl odvod
nebo penále vyměřen.

7. 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.

Vil.
Závěrečná ustanovení

l. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem smlouvy souhlasí a svým
podpisem ztvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle,
nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Obsah této smlouvy lze měnit pouze písemnými dodatky k této smlouvě.
3. Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
4. Příjemce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně případných dodatků
bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Města Bochov.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o poskytnutí NFV a uzavření této smlouvy
rozhodlo zastupitelstvo města Bochov dne 25.6.2020 usnesením č. UZM/3/67/20.
6. Příjemce uděluje poskytovateli souhlas ke zpracováním svých osobních údajů za účelem
realizace účelu této smlouvy, a to na dobu 10 let od nabytí účinnosti této smlouvy.
Příjemce prohlašuje, že byl poučen o svých právech ve smyslu příslušných právních
předpisů.

7. Příjemce souhlasí se zveřejněním celého textu této Smlouvy v registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmíiikách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv 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.
8. 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).
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V Bochově dne: -l .^ . -^^C>

Za příjemce:

Za poskytovatele:
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^Miroslav B^ert
^ starosta města
IVIĚSTO BOCHOV
Nám. Míru l (^
364 71 Bochov

Tel: 353 670 121,353 670 123
1C; 002 54 444
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Be. Veronika/Pencáková

