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EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí 

KUJIP018JJGR 
Ministerstvo životního prostředí 

£» I 
KrajVysoana 

SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE 
uzavřená na základě § 10 a zákona 6. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

PR02270.1545 

ČI. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina 

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

IČO: 70890749 

zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. 

číslo účtu: 4211011859/6800 

(dále jen "Kraj ") 

Luboš Musil 

adresa: 

datum narození: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen "Příjemce") 

Křížová 22, Nové Město, 674 01 Třebíč 

15. 5. 1968 

Fio banka, a.s. 

2800724145/2010 
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Ministerstvo životního prostředí 

Cl. 2 
Účel smlouvy 

—a • pory <dá,e > ™ 

spočívající v demontáži, trvalém znehodnocení^» ZhCh "* ÚZemi K'a>° 
paliva s ručním přikládáním a jejich nahrazeni novými, piněfunkčnímf'zdrali tT "" 
podmínky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/F^ fL L P jíCÍmi 

příslušných prováděcích předpisů (dále jen akr*"\ *n - (ekodesign) a všech 

s názvem „Kotlíkové dotaci "'T » 
C2.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005158 Akce ie b í*p n , " ' re9- číslo: 
nedílnou součást této smlouvy. ' J specfikovana v Příloze č. 1, jež tvoří 

ČI. 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 ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

ČI. 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 (zejména udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy. 
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Čí. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotací „ 
korun českých,. 1» 95 000,00 Kč (síovy: ,evadgs ,( ̂  ̂  

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a) 

b) 

Celkové náklady akce (obiem akre>\ k™. ^ , -
a vlastním podílem Příjemce. 3 y vorené součtem dotace 

Jednorázové navýšení dotace knn 

v případě, že příjemce realizuje v rámci akce výmě^krttedtetétT"! 
území obce Bystřice nad Pernštejnem, území obce Humnni Smlouvy na 
Pacov, území obce Hradec, území obce Ledeč nad Sázavou UZem' 

' Celkové náklady akce 

1 Jednorázové navýšení dotace v Kč celkových nákladů 

I Výše dotace v Kč rozhodná pro procentní 

I Výše dotace v % 

Výše dotace uvedená v Či. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
 ̂ celkové náklady akce překročí celkovou výší 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 ČI. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění 
ítzn že absolutní částka dotace se úměrně sníží), vyjma situace, kdy by tímto 
ostupem absolutní částka dotace převyšovala skutečné celkové náklady akce 

(absolutní částka dotace se bude vždy rovnat maximálně skutečným celkovým nákladům akce). 

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. 

Souběh dotace s dalšími dotačními tituly na realizaci jedné akce se nevylučuje. Výše 
poskytnutých dotací na akcí však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci. 
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ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet uvedený Příjemcem, a 
to nejpozději do 60 pracovních dnů ode dne řádného doručení závěrečné zprávy dle ČI. 8 
písm. e) této smlouvy. 

ČI. 7 
Podmínky použití dotace 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. 8. 2019. 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve od 15. 7. 2015. 

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány a uhrazeny 
Příjemcem nejpozději do dne uvedeného v ČI. 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, 
k) náklady na záruku, 
I) náklady na vybudování plynové přípojky včetně hlavního uzávěru plynu, 
m) náklady na zpracování žádosti, výpis z katastru nemovitostí, technickou kontrolu 

stávajícího kotle na pevná paliva. 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva včetně 
nákladů na úpravu spalinových cest, 

b) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla, 
c) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací plynového kondenzačního 

kotle včetně nákladů na úpravu spalinových cest a rozvodu plynu od hlavního 
uzávěru plynu k instalovanému kotli, 
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d) 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, 

e) 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), 

f) náklady na projektovou dokumentaci (technická dokumentace související s instalací 
nového zdroje tepla). 

. y případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 

neuznatelné. 

Cl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

příiemce se zavazuje: 
a) dotací přijmout, 

b) realizovat akci při dodržování této smlouvy, platné legislativy ČR a EU a 
respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména účelnosti, efektivnosti 
a hospodárnosti, 

c) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď kopií výpisu z 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, označeny číslem a názvem projektu kraje a 
vystaveny na jméno příjemce a jeho trvalé bydliště, 

e) doručit Kraji do 30. 9. 2019 závěrečnou zprávu, která bude obsahovat: 

stručný popis realizované akce, 
- finanční vyúčtování akce, 

kopie prvotních účetních dokladů ve výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 
které budou obsahovat (dle typu akce) následující: 

• specifikaci a náklady na nový zdroj 
• specifikaci a náklady opatření na otopné soustavě 
• specifikaci a náklady na úpravy spalinových cest 
• specifikaci a náklady na úpravu kotelny 
• specifikaci a náklady na akumulační nádobu 
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• specifikaci a náklady na rozvod plynu od hlavního uzávěru plynu 
k instalovanému kotli 

• celkové náklady plnění 
rozčlenění lze uvést do faktury, dodacího listu, smlouvy o dílo či jiného 
dokumentu potvrzeného dodavatelem, 

- fotodokumentaci nového zdroje tepla a jeho napojení na otopnou soustavu a 
komínové těleso rodinného domu (dle typu akce), 

. kopii protokolu o instalaci a uvedení nového zdroje tepla do trvalého provozu, 
v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou podle 
zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, 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), 

- kopie protokolu 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), 
- kopie dokumentů prokazujících splnění minimálního požadovaného objemu 

akumulační nádrže, v případě, že byl instalován kotel umožňující ruční přikládání, 
- kopie dokumentu prokazujícího existenci paliva obvyklé obchodní jakosti (včetně 

jeho dostatečné identifikace) a závazek, že nebude docházet k míchání 
směsného paliva ze dvou různých paliv příjemcem dotace (uživatelem kotle) 
v případě, že byl nainstalován kotel, který má jako preferenční či jiné vhodné 
palivo uvedenou jinou směs biomasy a fosilních paliv, 

- kopii dokladu o likvidaci starého zdroje tepla uvedeného v příloze č. 1 této 

smlouvy, 
- fotodokumentaci prokazující trvalé znehodnocení starého kotle uvedeného 

v příloze č. 1 této smlouvy, 
f) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy, 

g) po dobu, kdy je Kraj či jiné kontrolní orgány oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 
této smlouvy, archivovat následující podkladové materiály: 

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

- prostou kopii závěrečné zprávy včetně příloh, 

h) zajistit udržitelnost akce v souladu s ČI. 10 této smlouvy. 

ČI. 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"). 
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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 ČI. 8 písm. a) - písm. e) této smlouvy. 

Kontrolu mohou u příjemce podpory provést i další kontrolní orgány, např. Ministerstvo 
financí, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nej vyšší kontrolní úřad atd. 

příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 

smlouvy. 

ČI. 10 
Udržitelnost akce 

"emce je povinen nakládat nejméně do 31. 12. 2025 s veškerým majetkem podpořeným v 
- ci akce dle této smlouvy a s nemovitostí, ve které byla akce realizována s péčí řádného 

J"am 0(j£fe a nezatěžovat tento majetek a nemovitost, ve které byla akce realizována 
"°dnvmi věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího 
zf „Lého souhlasu Kraje. Příjemce nesmí po tuto dobu majetek pořízený z poskytnuté 
P'se a nemovitost, ve které byla akce realizována pronajmout nebo převést na jinou osobu 
(t^ zejména prodat či darovat) bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. 

ČI. 11 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

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. 

ČI. 12 
Závěrečná ujednání 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 

smluv. 

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. 

Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 12 
odst 2 této smlouvy a identifikačních údajů Příjemce uvedených v čl. 1 této smlouvy. 
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Změnu ČI. 12 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto 
změnu je povinen oznámit Příjemci. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v 
ČI. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je 
povinen oznámit Kraji. Změny v realizaci akce uvedené ve ČI. 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 celého textu smlouvy včetně 
podpisů 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 20. 10. 2017. 

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 27. 2. 2018 
usnesením č. 0342/07/2018/RK. 

V Tsfeffiíú dne Jl.lJBĚ 
29. 03. 2018 

V Jihlavě dne 

Luboš Musil Mgr. Pavel Pacal 
Náměstek hejtmana 

Kraj vysočina 
íiitova 57, 5 8 7  3 3  Jihlava 
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příloha č. 1 

,;'TV ^ " 

Žádost o poskytnutí dotace v rsrnci Prioritní osy 2. Specifický cíl 2,1 
Snížit emise 2 lokálního vy ráčení ciornácnosu podíle; ic'sc na exposici 

obyvatelstva naďímitnkn kcncentrscíni znečišťujících látek 

: Kraj Vysočina 

• •. j •• • OpžreSní arogram Životní prostředí 

Žadsíei* 

Uítos aaoei&issí 
í roíim:ujho dorrta, 
' spsUvSasrnl; rocírméhú ; sjiKX, visiiinft :r ?;•- jednotky v rodinnam r,-y-'•••, s xo pracpcsSd^ píSvtmrtého 

csiiHíVch 5^o!uvl55trii''-;í; vůtvcióvéha ynr.;: :•[>• piyar-;§tnem rodinném so.nž, 
v >:• ~ o:!rn^ dc^~t7 by'£vé /•-v ctir:: rr: icYšni ír snfsi.0 čádá pcusfe r ,r; 

přoripoktady pÍKimráhc SOťhtail druhého 2 Tianípíij .5 'jísemtiého souhjisu osiaMfeh spoluvínsíníkú /éiSiriavčho 
púcilíí r>: přetímíjtiičm rocjnnér^ domě, 

IVisstc trvalého pobyta 

! Křížová 

1 Třebíč 
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~z\'1 ;:!i 

; Wove Město 
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líentócn i seresa 

•-„zře íideritifikccs rodinného domu/bytové jednotky, kde bude reo/tewínc výměna koťe) 

Z!. ̂  
-í&ič (/ 

Termín realizace 



rfedmět šédosti cpodporu 

-c - -r -S 

®vt<KS;'S:K 

;: Automatický kofei ~<g tuhé pakvg • 
^~ Ě kombinovaný unš i/biomssa^;;; ̂ ^^ 

í 

A3 - 5 Kbte; ns tuhé oe'te s ručním p"teádá"B'?i -
;.fcs 
ÍCÍT 

BJtomsi % b'omsss2"' 

t _ l výfradně fcíomsssř3 _____ ! • ! .« 
s A3- É-Auíůmsřjdýkctei nsiuhápckva-wňrsdrá ; i :: "*~p^T 

f Tepainé čerpadlo'' 

l Khn^snzsčni kote? na 2=mní pVn'; í 1" 5C:':) 

• 

Očcpnš soxsst&sr 

Akur nuisčT! nidoDS' 

i - 1 3 

1 ' • 

'30000 / Kč 

Vpfípatíě, žeosiková nana projeWu u cpsíferr AS-žulornst aSpřesáhne čásíku 150 000 HSv&Ině 
DFH, bude za celková nákiady aács považováns čásrka 153 COD H£ včetně CFH. 

7F-S t3??l<Qvácensprojektu u čpstřenl.A2p ssfe1^ tr ;u 10000C KSvfetns DPH. butíszs 
u~ _• o šk gc, •éss považována 5é r- t_ - -

Vpřipaoé, za osikové csna * C ^ ' - ssEnns cssjku 125 000 i^vc^né DrH 
bude sakové nákiady skv. c s= r-ss » ~ ^vfecněOFH 

Vpřípčdff žs Osiková canap'ojekiij •- C 125 656,57 Kč vfenéCPri bude za 

celkové c. kea povežové-ia éšs - —- < Á:vosinaD~R 

' '4-:ni sa v připadá, žarrŘpžfeáíSfi vypraný korhrarf sircj ;e?teo;s Ssswrsu v^cssé a íeaf.P3'<^i rtósi.anýcň na 
yípfftís/i.sftv:<E &rc; iíůte řr.us í>ýi *£CfeevB" ír0 ao;=oe - 2. K-to (67 i-tea CfŽPci 201 ~y 

''Qk» přisíušř-áňcdrc»a vytifc#i<fi8£» stojné sii,ss>»y v ssSé olssi/iaa ye&erě xsvsi:n:' prára ůačé.tys suáby spojená 
s *sai;ssd, tj. úvéCňnl do rr/iiiěřiO- pravszu 
' Vcí SKÍB kotlů Sfuóife u:«!atíÉ'iím jsvyfeíítíven-J «wšsn« Jžúsí^mvižir.i n^byo.rnsnirngrňři tiqenu šS '.'kw 

výkonu r^BfwsnéiioWAi ̂ včeuáp^os-naio afe>ĎrJ«; tUvl pokuos :sn;c feKismc*'fwéis. fe scg-sínkepla?,! i v 
re fa kxrv OS^ .;r;c^íS Kirr! 

3 
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ýHú 5 OVií- i*C"kp-I", í;.:vi>: Í! Jr. i J,rn.!l:. 
i-atvsl;- ^chnkkiht, swvu .5 bude 'riisní :"fe: \mv:v dr;Ui 
It-^uuJ tóťí dcic :rřs?;! i*, tj" ÍC;Í -i-jř. yra 
lič -

ŽEckías sodpšsam ěšisst: wjsarujg ssu"-?"' š ~ří::3>"ío:;s:: ;>cn"rt:su přac'.—5':u ckscí: * 
podm/nek pfltíSIaní dcšacg vyřfpEdě ^K.io pF;;:riÉn; z to vSsžna nutnost; zařísíugnéns nového 
zdrofa tapis g všsch srastc:*, e z - v* - Cv . *. utR&síňfát 
"í^-EdO- fPoc!rcinost' judou s„ ..w. — c~ ----- - --
-J=,, —— a) -a-B 1- "> fc v „ fc „* C .<• :> J J - „-íá SOBStSVy z 



Svým podtóam Isdstal sivvzuls, 2a vfe-bny údgjí uvedené v lěío zsáoscl jsoj úplná, správná a 
prsvcívé. 

\tf ísouhicsím ss zst-écovénim 2 r.<ĚřajnSn;ívs osobních ůáejú <j rémá scíminisEfacs projektu Krajs 
"Vyšočšna s nězvem „Stotiíkpvá soíaca v Kraji Vysočina II", číslo CZ,O5,232/C.0/0.0/l?_C57/DD0S158 
•zzs^ri'stz - ncib'r;ní pre ct.fi id;"!r.:i'::*cd ÍŮC3SX-:'L 

tř I?% K- -«.• 

V! 
O 
ft 
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v -feíiHi Dna 17.10.201? 

Mík&- huHíltf... -
JrrsátlO 2 podpis MCotete 
í:<ap. oprávněné 3S3&'.'] 


