Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
uzavřená v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Smluvní strany:
1/ Obec Mariánské Radčice
sídlo: Komenského 4, 435 32 Mariánské Radčice
IČO: 00266078
DIČ: CZ00266078
Číslo účtu: 3022491/0100
Bankovní spojení: KB, a.s
Zastoupena: Jaroslavem Sikorou, starostou obce
Tel: 476 744 342
E-mail: mradcice@pons.cz
/dále jen poskytovatel/
a
2/ Jméno a příjmení
Datum narození:
Bydliště:
Tel:
E-mail:
Číslo účtu:
Bankovní spojení:
Číslo žádosti:
/dále jen příjemce/
uzavírají spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce k realizaci dílčího
projektu (akce) v rámci dotačního programu: „Výměna zastaralých lokálních zdrojů
vytápění a snížení energetické náročnosti v rodinných domech v obci Mariánské
Radčice“.

Preambule
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, přijalo dne 28.4.2021 Zastupitelstvo obce Mariánské Radčice usnesení
č.12 ze dne 28.4.2021, kterým byl schválen Dotační program: „Výměna zastaralých lokálních
zdrojů vytápění a snížení energetické náročnosti v rodinných domech v obci Mariánské
Radčice“.
Smlouva se uzavírá a dotace je poskytnuta v souladu s tímto dotačním programem
obsahujícím základní podmínky poskytnutí dotace.
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Článek I.
Účel a předmět smlouvy
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci finanční podporu ve formě investiční
dotace z rozpočtu poskytovatele (dále jen „dotace“), blíže specifikované v žádosti o dotaci, na
výměnu zastaralého zdroje vytápění za nový bezspalinový zdroj vytápění rodinného domu
nebo na vybudování solárního systému v kombinaci s bezspalinovým zdrojem vytápění
(novým či stávajícím) či vybudování fotovoltaické elektrárny pro rodinné domy v kombinaci
s bezspalinovým zdrojem vytápění (novým či stávajícím) v rámci dotačního programu:
„Výměna zastaralých lokálních zdrojů vytápění a snížení energetické náročnosti v rodinných
domech v obci Mariánské Radčice“ a s tím související práce (dále jen „akce“).
2. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci dotaci na akci pro rodinný dům na
adrese ……………………., umístěný na pozemku parc. č.: ……… a zapsaný na LV č.:
…….. vedený pro katastrální území Mariánské Radčice v obci Mariánské Radčice.
3. Dotace je poskytnuta na základě individuální žádosti o dotaci ze dne …………..
4. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude akci realizovat na svou vlastní odpovědnost,
v souladu s právními předpisy, podmínkami dotačního programu a podmínkami této smlouvy.
5. Akce musí být dokončena a účelu tak bude dosaženo nejpozději do 31. 12. příslušného
roku, ve kterém byla podepsána tato veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace oběma
smluvními stranamy. Pokud příjemce tento termín nebude schopen z oprávněných důvodů
dodržet, zažádá poskytovatele o jeho prodloužení. Případné prodloužení tohoto termínu
poskytovatel projedná a vydá závazné rozhodnutí.
6. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) veřejnou finanční podporou a vztahují se
na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
Článek II.
Účelové určení a výše dotace
1. Poskytovatel se zavazuje v souladu s rozhodnutím ustanovené komise, která byla pověřená
zastupitelstvem obce Mariánské Radčice usnesením č. 15 ze dne 28.4.2021, č. .… ze dne
…......... poskytnout příjemci investiční dotaci v maximální výši ……………,- Kč (slovy:
…………………………..………………... korun českých) na úhradu způsobilých výdajů
akce.
2. Výše dotace uvedená v odst. 1. tohoto článku je maximální a nesmí být překročena. Pokud
skutečné celkové způsobilé výdaje akce překročí celkovou výši způsobilých výdajů akce,
uhradí příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové
způsobilé výdaje akce nižší než výše celkových způsobilých výdajů akce, procentní výše
dotace dle dotačního programu se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. Ke
snížení dotace může dojít i v případě změny nového zdroje tepla za dodržení podmínek
uvedených v dotačním programu.
3. Nezpůsobilé výdaje akce jsou hrazeny z vlastních zdrojů příjemce.
4. Souběh dotace s dalšími dotačními tituly na realizaci jedné akce se nevylučuje. Výše
poskytnutých dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových
způsobilých výdajů na akci.
5. Dotace je účelově určena k úhradě způsobilých výdajů akce vymezených v čl. IV. Této
smlouvy.
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Článek III.
Způsob úhrady dotace
1. Dotace bude poukázána jednorázově, bankovním převodem na účet příjemce uvedený v
záhlaví smlouvy, nejpozději do třiceti dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními
stranami.
2. Příjemci budou uznány pouze skutečné způsobilé výdaje, které příjemci prokazatelně
vznikly a doložil je příslušným účetním dokladem.
3. Dotace se poskytuje výhradně po dokončení projektu na základě skutečně vyčíslených
způsobilých nákladů projektu a potvrzeného protokolu o převzetí ukončeného díla.
Článek IV.
Způsobilé výdaje
1. Dotace může být poskytnuta pouze na způsobilý výdaj, kterým je výdaj, jenž:


je v souladu s právními předpisy ČR a EU,



je v souladu s dotačním programem a dalšími závaznými dokumenty,



je přímo spojen s realizací akce podpořené dotací, je součástí jejího rozpočtu a je pro
realizaci akce nezbytný,



je přiměřený (odpovídá cenám v místě a čase obvyklým) a je vynaložen v souladu s
principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů,



vznikl příjemci dotace v období od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2026



je realizován na území obce Mariánské Radčice,



je řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný (faktura, zjednodušený daňový
doklad, např. paragon apod. obsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

2. Vznik výdaje je okamžik reálného uskutečnění požadovaného plnění.
3. Příjemce dotace je povinen doložit naplnění uvedených kritérií relevantními doklady.
Jestliže neprokáže splnění kritérií způsobilosti výdaje, nelze výdaj považovat za způsobilý a
nelze jej proplatit.
4. Za způsobilé výdaje jsou považovány náklady vynaložené na stavební práce, dodávky a
služby bezprostředně související s realizací akce, zejména pak:


stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla, elektrokotle,
kotle či čerpadla na elektrickou energii v kombinaci se solárním systémem, solárního
systému v kombinaci se stávajícím bezspalinovým zdrojem vytápění, fotovoltaické
elektrárny pro rodinné domy v kombinaci s bezspalinovým zdrojem vytápění (novým
či stávajícím),



stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo
úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby
nebo kombinovaného bojleru, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo
dodavatelem, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
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stavební práce, dodávky a služby související s realizací nového solárního systému či
fotovoltaické elektrárny,



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
kolaudace (uvedení to trvalého provozu),



náklady na projektovou dokumentaci, realizovanou příslušně autorizovanou osobou
(Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě), pokud je nezbytná
pro realizaci akce.

5. Všechny ostatní výdaje vynaložené příjemcem jsou považovány za výdaje nezpůsobilé, a to
zejména:


daně, s výjimkou DPH zahrnuté do ceny pořizovaného zařízení či služeb,



náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,



úhrada úvěrů a půjček,



úroky, penále, pokuty a jiné sankce,



běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti,
poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky, správní poplatky apod.),



náklady na právní spory,



náklady spojené s pořízením výpisu z katastru nemovitostí,



výdaje související se zpracováním a předložením žádosti.

Článek V.
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce
1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci ………............................................................
Čerpáním dotace se rozumí úhrada způsobilých nákladů vzniklých při realizaci Akce
uhrazením finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem ve prospěch
dodavatele služeb. Uznatelné náklady ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny
příjemcem nejpozději do dne určeného v tomto odstavci.
2. Příjemce dotace musí prokázat plné splnění účelu dotace a zajištění řádného provozu a
údržby a servisu nového zdroje tepla a zachování umístění nového zdroje tepla v rodinném
domě uvedeném v žádosti po celou dobu udržitelnosti, tj. do 31. 12. 2035 a umožnění
provedení veřejnosprávní kontroly i v době udržitelnosti. Co se týká třetích osob, jimž
příjemce po vyplacení dotace zcizuje nebo přenechává rodinný dům k užívání, ve kterém byl
pořízen nový zdroj tepla či solární systém, je povinen příjemce zajistit umožnění provedení
veřejnosprávní kontroly v době udržitelnosti i u těchto osob.
3. Příjemce umožní provedení kontroly (včetně kontroly před podpisem smlouvy o poskytnutí
dotace) a poskytne spolupráci s kontrolními orgány ze strany poskytovatele, třetích osob
pověřených poskytovatelem, Ministerstva financí, orgány finanční správy a Nejvyššího
kontrolního úřadu. Těmto subjektům je příjemce povinen zpřístupnit zejména veškerou
dokumentaci k akci. Kontrolou se rozumí provedení kontroly daného nového zdroje na místě,
a to v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, prováděcími
předpisy a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) ve znění pozdějších předpisů
(zákon o kontrole).
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4. Příjemce dotace (konečný uživatel) je v době udržitelnosti oprávněn vyměnit nový zdroj
tepla, který byl předmětem dotace pouze za zdroj tepla se stejnými nebo lepšími
ekologickými parametry.
5. Příjemce dotace je povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při
veřejnosprávní kontrole, která mu byla uložena orgány uvedenými výše, na základě
prováděných kontrol, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených
příslušným kontrolním orgánem.
6. Příjemce dotace je v případě poruchy, nefunkčnosti či poškození zdroje tepla či solárního
systému bránícímu řádnému provozu povinen zjednat nápravu z vlastních zdrojů, nebo v
rámci poskytnuté záruky na nový zdroj a související práce. Pokud nebude zjednána náprava,
může dojít až k odejmutí finanční podpory.
7. Příjemce je povinnen neprodleně informovat poskytovatele o všech změnách ve
vlastnických právech k rodinnému domu, v jeho identifikačních údajích či o přidělení dotace
na stejný projekt od jiného poskytovatele, nejpozději však do 20 dnů ode dne, kdy nastala
daná změna. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu
(smlouva o zřízení účtu, bankovní výpis, potvrzení banky, atp.). Z důvodu změn
identifikačních údajů smluvních stran nebo změny účtu příjemce není nutné uzavírat ke
smlouvě dodatek. Povinnost informovat podle tohoto článku se vztahuje i na dobu
udržitelnosti.
8. Pokud není stanoveno jinak, musí příjemce použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12.
příslušného roku, ve kterém byla podepsána tato veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
oběma smluvními stranamy.
9. Při neoprávněném použití nebo zadržení finančních prostředků (ve smyslu zákona č.
250/2000 Sb.) je povinen příjemce dotace vrátit neoprávněně čerpané prostředky do 30 dnů
od výzvy obce Mariánské Radčice a zároveň uhradit penále ve výši 1 promile denně z
neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků do dne připsání této vratky na účet obce
Mariánské Radčice.
10. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu
uvedenému v čl. I. této smlouvy.
11. Příjemce je povinen zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména
dodavatelé služeb) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví případně účetní
doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly.
12. Příjemce je povinen předložit po ukončení akce závěrečnou zprávu obsahující finanční
vyúčtování akce. Formulář včetně seznamu povinných příloh je dostupný na webových
stránkách Obce Mariánské Radčice. Vyplněná a podepsaná závěrečná zpráva se všemi
povinnými přílohami musí být doručena poskytovateli v listinné podobě po ukončení
realizace akce, nejpozději však do 31. 12. příslušného roku, ve kterém byla dotace proplacena,
pokud není stanoveno jinak.
13. Nejpozději do 30 dnů od výzvy poskytovatele je příjemce povinen vrátit převodem na účet
poskytovatele případnou nepoužitou část dotace.
14. Příjemce i poskytovatel je povinen po skončení Akce archivovat podkladové materiály:
 žádost včetně povinných příloh,
 tuto smlouvu,
 originály dokladů, prokazujících čerpání dotace,
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závěrečné finanční vyúčtování Akce.

Článek VI.
Důsledky porušení povinností příjemce
1. V případě, že příjemce po ukončení Akce nejpozději do 30 dnů od výzvy poskytovatele
nevrátí převodem na účet poskytovatele nevyčerpané prostředky dotace, považují se tyto
prostředky za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky.
2. V případě, že příjemce po ukončení Akce, nejpozději do 31.12....., není-li stanoveno jinak,
nepředloží závěrečnou zprávu s finančním vyúčtováním akce, považují se poskytnuté
prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů. Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené
prostředky.
3. V případě neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen poskytnutou
dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet poskytovatele.
Prostředky se považují za neoprávněně použité počínaje dnem, kdy byly použity v rozporu s
touto smlouvou.
Za neoprávněné použití dotace se považuje zejména:
 provedení změny v Akci, k níž je třeba předchozí písemný souhlas poskytovatele, bez
takového souhlasu.
 použití poskytnuté dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven
touto smlouvou.
 nedodržení termínů pro použití dotace stanovených touto smlouvou.
 realizace Akce v rozporu s právními předpisy,
4. Smluvní strany se dohodly pro případ, že poskytovatel vypoví smlouvu podle odst. 7 tohoto
článku této smlouvy, že příjemce poskytnutou dotaci vrátí poskytovateli do 15 dnů po
uplynutí výpovědní doby. Nevrátí-li příjemce dotaci v tomto termínu, považují se veškeré
finanční prostředky poskytnuté do doby odstoupení za zadržené ve smyslu zákona o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kdy příjemce je povinen vrátit poskytnuté
finanční prostředky.
5. Pokud příjemce poruší jakoukoli jinou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy (nebo
pravidel příslušného dotačního programu) a toto porušení není závažným porušením
rozpočtové kázně podle odst. 1 až 3 tohoto článku, může poskytovatel uložit odvod ve výši
1% - 20% z poskytnutých prostředků, v souvislosti s jejichž použitím došlo k méně
závažnému porušení rozpočtové kázně. Tím není dotčeno právo poskytovatele na náhradu
škody. Příjemce je povinen uhradit poskytovateli tento odvod na základě písemné výzvy a ve
lhůtě stanovené touto výzvou. Ve výzvě poskytovatel rovněž označí povinnost, která byla
porušena.
6. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního
převodu na účet poskytovatele, v termínu a na číslo účtu, které poskytovatel příjemci sdělí.
7. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 15 dní ode dne doručení výpovědi příjemci.
8. 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 písemný souhlas dojde smluvní straně, která návrh
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podala. Pokud smluvní strana, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas, smlouva
nezaniká.
9. Pro případ, kdy příjemce nebude schopen zajistit realizaci nebo z vlastního rozhodnutí
nebude akci realizovat, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna písemnou formou smlouvu
vypovědět. V takovém případě se příjemce zavazuje již přijatou dotaci vrátit poskytovateli do
15 dnů po uplynutí výpovědní doby.
Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
a číslovaných dodatků.
2. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Poskytovatel si vyhrazuje právo neodsouhlasit
proplacení takových výdajů, které nejsou v souladu se způsobilými výdaji definovanými touto
smlouvou a dotačním programem.
3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele souhlasí příjemce se zveřejněním
údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo
také GDPR), a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
4. Tato smlouva bude zveřejněna dle § 10d odst. 1 zákona o územních rozpočtech na úřední
desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření
smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně 3 let ode dne
zveřejnění.
5. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona o územních rozpočtech, správního řádu, případně
příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s výjimkou uvedenou v §
170 správního řádu.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
7. Příjemce prohlašuje, že se s ustanoveními této smlouvy a podmínkami dotačního programu
řádně seznámil, a zavazuje se, že se jimi bude řídit.
8. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.
9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
10. Příjemce a zřizovatel svým podpisem stvrzují správnost údajů uvedených v záhlaví této
smlouvy.
V Mariánských Radčicích dne: …..............................

………………………………………….
příjemce

………………………………………..
poskytovatel
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