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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřená na základě § 10 a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů  

 

PR01537.1004 

 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 

Kraj Vysočina 

se sídlem:    Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

IČO:     70890749 

zastoupený:    MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, člen rady kraje 

bankovní spojení:  PPF banka a.s. 

číslo účtu:    2019970014/6000 

(dále jen “Kraj”) 

   

 

a 

 

Jiří Forýtek 

adresa:    Vratislavovo náměstí 101, 592 31 Nové Město na Moravě 

datum narození:  28. 2. 1955 

bankovní spojení:  GE Money Bank, a.s. 

číslo účtu:    216171749/0600 

 (dále jen “Příjemce”) 
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Čl. 2 
Účel smlouvy 

 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na 

realizaci akce blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást 

této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 

Čl. 3 
Závaznost návrhu  

 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 20 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 

návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 

Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 

 

Čl. 5 
Dotace  

 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 112 500 Kč (slovy: jedno sto dvanáct tisíc 
pět set korun českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 

prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary).  
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Celkové náklady akce 150 000 Kč 

Výše dotace v Kč 112 500 Kč 

Výše dotace v %  75 % z celkových nákladů na akci 

Podíl Příjemce v % 25 % z celkových nákladů na akci 

Podíl Příjemce v Kč 37 500 Kč 

 

3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 

v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 

skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 

v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 

tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží.  

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) 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 nákladů na akci.  

 

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 

1) Dotace bude poskytnuta bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, nejpozději do 30 pracovních dnů, a to na základě včasného a 
prokazatelného doručení průběžné žádosti o platbu, dle Čl. 8 písm. e)  této smlouvy. 

 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 30. 11. 2016. 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem vyhlášení výzvy. tj.          

17. 12. 2015. 

3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
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neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány a uhrazeny 

Příjemcem nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. 

4) Neuznatelné náklady akce jsou zejména:  

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

b) dotace a dary, 

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

d) úhrada úvěrů a půjček, 

e) penále, pokuty, 

f) náhrady škod a manka, 

g) náklady na pohoštění, 

h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, paliva), 

i) náklady na právní spory, 

j) náklady na publicitu, 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) pořízení nového zdroje tepla dle Přílohy č. 1 této smlouvy; 

b) stavební práce a služby spojené s dodávkou a instalací nového zdroje tepla dle 
Přílohy č. 1 této smlouvy; 

c) 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, 

d) 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 do trvalého provozu), 

e) náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy, pouze v případě, že 
není realizováno opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu a je 
tedy prokazována úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 o energetické náročnosti, 
tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ a vyšší; 

f) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací opatření vedoucí ke snížení 
energetické náročnosti objektu, kde dojde k instalaci nového zdroje vytápění 
uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy v maximální výši 20 000 Kč; 

g) služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti navrhovaného 
řešení; 

h) náklady na projektovou dokumentaci.  

6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 

smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 

dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 

nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 

neuznatelné. 

 

 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  
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Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 

b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 
řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

c) prokázat úhradu vlastního podílu nákladů akce v minimální procentní výši dle čl. 5, 
odst. 2 b), a to buď kopií výpisu ze svého bankovního účtu (možno i výpisem 
z elektronického bankovnictví) nebo kopiemi příjmových pokladních dokladů.  Výpisy i 
doklady musí být označeny vlastnoručním podpisem příjemce, číslem a názvem 
projektu, 

d) zajistit, že prvotní účetní doklady prokazující celkové náklady akce (faktury apod.) 
budou řádně vedeny, a že je dodavatel označí číslem a názvem projektu, 

e) doručit Kraji do 7 pracovních dnů ode dne vystavení faktury průběžnou žádost o 
platbu (formulář ke stažení na adrese www.kr-vysocina.cz/kotliky), která bude 
obsahovat: 

 stručný popis realizované akce,  

 kopie prvotních účetních dokladů a úhradu vlastního podílu, 

 fotodokumentaci nového zdroje tepla a jeho napojení na otopnou soustavu a 
komínové těleso rodinného domu nebo fotodokumentaci provedeného opatření 
vedoucího ke snížení energetické náročnosti rodinného domu, v případě, že bylo 
podmínkou poskytnutí dotace a je obsahem faktury; 

 protokol o uvedení kotle do trvalého provozu, je-li předmětem fakturace nákup 
kotle, 

 revizní zprávu o uvedení nového zdroje tepla do provozu, jedná-li se o plynový 
kotel, je-li tento předmětem fakturace, 

f) doručit Kraji do 31. 12. 2016 závěrečnou zprávu, která bude obsahovat:  

 stručný popis realizované akce,  

 finanční vyúčtování akce,  

 výpis z bankovního účtu případně jiný doklad prokazující úhradu zbývajících 
částek (dotace) dodavatelům, 

 doklad o likvidaci starého zdroje tepla uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 

h) po dobu, kdy je kraj či jiné kontrolní orgány oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 této 
smlouvy, archivovat následující podkladové materiály: 

 tuto smlouvu, 

 originály dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, příjmové pokladní 
doklady apod.)a jejich úhradu, 

 prostou kopii závěrečné zprávy včetně příloh, 

i)  zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 10 této smlouvy. 
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Čl. 9 
Kontrola 

 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu 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 „kontrola“). 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. h) této smlouvy.  

3) Kontrolu mohou u příjemce provést i další kontrolní orgány, např. Ministerstvo financí, 
Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad atd. 

4) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této 
smlouvy. 

 

Čl. 10 
Udržitelnost akce 

 

Příjemce je povinen nakládat nejméně do 31. 12. 2023 s veškerým majetkem podpořeným  v 
rámci akce dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a 
nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými věcnými právy třetích osob, včetně 
zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí 
majetek pořízený z poskytnuté dotace po tuto dobu převést na jinou osobu. Po stejnou dobu 
nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, 
pronajmout či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. 

 

Čl. 11 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.   

 

Čl. 12 
Závěrečná ujednání 

 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Jana Policarová, DiS., tel. 564 602 585,       
e-mail: Policarova.J@kr-vysocina.cz. 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 12 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 12 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 

mailto:Policarova.J@kr-vysocina.cz
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jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník. 

5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení 
smlouvy. 

7) 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. 

8) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 17. 1. 2016.  

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 26. 4. 2016 
usnesením č. 0749/15/2016/RK 

 

 

V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  

 

 

................................................................. ...............................................................  

 Jiří Forýtek Zdeněk Chlád 

        člen Rady Kraje Vysočina 

 



 

 

 

 

Příloha č. 1 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


