
EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí 

KUJIP018KJSQ 
Ministerstvo životního prostředí 

Kraj Vysocí ma 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

PR02270.1031 

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") 

Václav Pech 

adresa: 

datum narození: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen "Příjemce") 

Božejov 123, 394 61 Božejov 

28. 12. 1943 

Československá obchodní banka, a.s. 

189996947/0300 
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EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí 

Ministerstvo životního prostředí 

Cl. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnuti účelové veřejné finanční podpory (dále jen dotace") na 
modernizaci nevyhovujících topných systémů v domácnostech na území Kraje Vysočina 
spočívajíc v demontáži trvalém znehodnocení a likvidaci neekologických kotlů na pevná 
paliva s rucnim pr.kladamm a jejich nahrazeni novými, plně funkčními, zdroji tepla splňujíc™ 
podmínky smernice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesiqn) a všech 
příslušných prováděcích předpisů (dále jen „akce"), to vše v rámci realizace projektu 
s názvem „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II" rea čí,i„ 
CZ.05.2.32/0^0/0.0/17_067/0005158. Akce je blíže specifikovaná v Příloze č 1 jež tvoří 
nedílnou součást teto smlouvy. ' ' 1 

ČI. 3 
Závaznost návrhu 

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

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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Fond soudržností 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí 

ČI. 5 
Dotace 

Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve vúčí -ion 
„sic Korun českých,. VySI 120 °00,00 Ke (slovy: jednQ ^ ̂  

Pro účely této smlouvy se rozumí: 

Celkové náklady akce (objem akr0\ 
a vlastním podílem Příjemce. °U náklady tv°řené součtem dotace 

Jednorázové navýšeni dotace jsou pr r 
v případě, že příjemce realizuje v rámci ak« f°™°u bo""su 
uzerm obce Bystnce nad Pernštejnem územT„h o e tét0 Sm'™»y na 
Pacov, území obce Hradec, území obce Ledeí nád Humpolec- ^mí obce 

a) 

b) 

Celkové náklady akce 150 000,00 Kč 

Výše dotace v Kč rozhodná pro procentní podíl 120 000,00 Kč 

Výše dotace v % 80 % 2 celk°^^á^dů^7^kd | 

Jednorázové navýšení dotace v Kč 
—— " 

0,00Kč " 

4) 

5) 

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst 1 této 

viré 

= ceikové „ák^kce niž, 

"Zn' absolutní íástka^Z^řrySoLrskute"-" SS"a°e' *V52 
castka dotace se bude vždy rovna* 

absolutní částka"dotace seT ̂ C'- 5 odst 2 této smío 

postupem absolutní částka dotace převyš™ i^0' Vyjma ^ace^kdJl^^' 
(absolutní částka dotace se bude v?h ala Ztečné celková' , y í,mío 

nákladům akce). ^ ̂  ™nat maximálně li ?aWady akce skutečným celkovým 

Dotace je veřejnou finanční podporou ve smv 
kontrole ve veřejné správě a o změně některtrh "-fak°na č' 320/200i Sb „ r 
znéní pozdějších předpisů, a vztahuji se na "fvšechtonete 

Souběh dotace s dalšími dotačními tituly n • Ven' t0h°t0 2ákona-
poskytnutých dotací na akci však \/ 3 ,rea,'2ac' Jedné akce „ 
celkových nákladů na akci. °Vem PříPadě nesmí ore^;?'^6'Vyše ' Prahnout 100 % 



EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 

Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí 

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 realizací akrp a • 
nejpozději do 31 8. 2019. k°e a pov,nen ata realizovat 

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

3) se •• úhrada«— 
neuzná,einé. Celkové náklady akce ve skutečné v^ts^t 
Pnjemcem nejpozdeji do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této smlouvy čazeny 

4) Neuznatelné náklady akce jsou zejména: 

a) daně, s výjimkou DPH zahrnuté do ceny pořizovaného zařízeni či služeb 
b) dotace a dary, a sluzet>, 

c) náklady na nákup vécí osobni potřeby, které nesouvisejí s realizací 
d) úhrada úvěru a půjček, anzaci akce, 
e) penále, pokuty, 
f) náhrady škod a manka, 
g) náklady na pohoštění, 

h) běžně provozní náklady (např. telefonní služby, energie paliva! 
i) náklady na právní spory, ' y >' 
j) náklady na publicitu, 
k) náklady na záruku, 

I) náklady na vybudování plynové přípojky včetně hlavního uzávěru plynu 

m) naklady na zpracovaní žádosti, výpis z kat^tm 4. p y ' 
stávajícího kotle na pevná paliva. V' ' tec'1n'c'<ou kontrolu 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) stavební práce, dodávky a služby spojené s realit 
nákladů na úpravu spalinových cest 113 pevna Pa',va včetně 

b) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla 
c) stavební prače, dodavky a služby spoiené s realit ~n~a,a' 

kotle včetně nákladů na úpravu spalinovvch oveho kondenzačního 
uzávěru plynu k instalovanému kotli, 3 rozvodu plynu od hlavního 
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Operační program Životni prostředí 

' u - - Ministerstvo životního prostředí 

d) stavebn. prače, dodávky a služby souviseno « , 
úpravou stávající otopné soustavy včeíni w Jeal'Zací nové otopné sou^, 
nebo kombinovaného bojleru pokud ÍP t ° y a ínstalace akumula" - V nebo 

dodavatelem, vidy v ná4no££^ 
e) náklady na zkoučky nebo testy ^ *<*> Pro vw™ S" "eb° 

způsobilého k užívání a k prokázání snin - - í s uvádéním majetku h ' 
v období do kolaudace (uvedení do trvaléhoVn^'0^ param*rů, ovšem 

f) náklady na projektovou ^un,entacuZZ/^'' 
nového zdroje tepla). ka d°kumentace související s instala , 

V případě, že dojde k rozporu mezi ČI 7 odst 4 

?-Íf* 
— některé náklady uvedeny v těchto ustanov^ 

se Jedna O náklady 

ČI. 8 
Základní povinností Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 

b) realizovat akcí při dodržování této smlo 
respektování zásad zdravého finančního «z=;,P,aW te9is'a«vy ČR a EU « 
a hospodárnosti, e™. zejména účelností, efektivností 

c) prokázat úhradu celkových nákladů akce 
účtu (možno i výpisem z elektronického baíU? k°pií VyP'su 2 bankovního 
pokladních dokladů. Výpisy j dolslac| nebo kopiemi příjmových 
podpisem pnjemce, číslem a názvem projektu * °2na4en>' "'^tnoručním 

d) zajistit, že prvotní účetní doklady nroka7 - . 
apod.) budou řádné vedeny, označeny či^/f^ akce ^'"ry 
vystaveny na jmeno pnjemce a jeho trvalé by«tě, pr0'ek,u Me a 

i, doručit Kraji do 30, 9. 2019 závěrečnou znrá„„ . 
. . . . . .  .  '  r a  b U ( í e  o b s a h o v a t  

- stručný popis realizované akce, 
- finanční vyúčtování akce, 
- kopie prvotních účetních dokladů ve výši celk -

které budou obsahovat (dle typu akce) následuS náWadŮ akCe a úhradě 
• specifikaci a náklady na nový zdroj 
• specifikaci a náklady opatření no L 
. specifikaci a náklady na úpravy .oa,°Pne Souslavě 

• SpeC^aci a "a úpravu kotelny^ ̂  
specif,kácí a náklady na akumulační nádobu 
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Ministerstvo životního prostředí 

• 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 

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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EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí 

. . rávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
2) Kraj J desetj |et počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 

být°splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - pism. e) této smlouvy. 

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

Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu konfmim -
smlouvy. y nU kontro,n' dle ČI. 9 této 

ČI. 10 
Udržitelnost akce 

• novinen nakládat nejméně do 31. 12. 2025 s veškerým majetkem podpořeným v 
Příjemce je P sm|0uvy a s nemovitostí, ve které byla akce realizována s péčí řádného 
rámci akce nezatěžovat tento majetek a nemovitost, ve které byla akce realizována 
hospodáře^ a -Vy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího 
žádnými vecny^|asu Krg-e příjemce nesmí po tuto dobu majetek pořízený z poskytnuté 
písemného s jtost ve které byla akce realizována pronajmout nebo převést na jinou osobu 
dotace a ne 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 
t a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru Sir dl I ® 

smluv. 

taktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
°nb tnou součinnost dle této smlouvy je Jana Policarová, DiS., tel.: 564 602 585, 

e-mail: policarova.J@kr-vysocina.cz. 

k'koli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
-a lovaných 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. ° 7 
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zákona 

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 
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) jato 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. 

•i <_• . , ^ jí; <1 fj -
V Vrh..... dne .h.í.;.::V:.;Sťf...3.. V Jihlavě dne 

03. 04. 2819 

í>t í ( 

Václav Pech 

)/J 19 J" 
- L./ t, 

Mgr. Pavel Pacal 
Náměstek hejtmana 
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příloha č. 1 

i!Í5t:íír..2íHri;::; ;;:-0>sí-;ii 

poskytnutí dotace . ; , oSy2lSpscmcWcír) , 

Sníiít emise z lokálního vytápá iomícw( .odfieftó * „ e„0Ild 

obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek 

Krai Vysočina 

Operační program Životní prostředí * 

Žadatel* 

i Václav i  Pach i I _ | 43J228/012 
••r-.'tr.'i rcrJí ••••-ho coniii. 

- >coi.j.'-.stn>'-. fCfrun£'"> "s-u t tri vbsw& bytová jednotkv v rodtnntv . » „ -
«*«>*-*• s^UWh pel. 1 ,n L< ranového MSu ra pteftnftitfm 0'čvfíC":s'i! •*«»•*<> 
vs ; tfí ,• wstnt M An . ,íytová jednotky vrém« , " , 

. . . t e h e i , ° 3  p í — h o  —  •  -

h'.'irj í. Vi.-íňo pobyíu 

Božsjov i 123 1 "" 

Eaiííov 

Kontakt 

ŠOS 31 ň 2S0 

' 3?-- 61 

(! ;0!icf.psjcí,@{iacs),.cz 

5189S98W7-UT00 
•i 

I 



reaffísce tídcntifihcctí mďmr.éha domu/bytové jednotky, kde bude realbrnáne výměna kale) 

SOŽSíOV V i 3SAS1 

SÍ.15o • 6Cfi7?r 

Ano • 
tíiO 

Teunm íaailsace 



< . •* "w i; r.:;-::; av,;fivsv-f 

' ,;:í *. ,: -- oc 'u 

A2 

A3-
ruční 

romaticfcy kotel na tuhá paliva 
•nbic ova n v uhl í/b iomasa'* *'• 

A3 • 
autOítiít i biornass 

ji na tuha palivo r. ručním přikládáním 
] výhradně biornasa^1 

; Autornaiitíív kote! na tuhá paliva - výhradně 
i. i 

Tepelné čerpám* 

Kondenzační kot&l na zemní pfyn" 

0 j Otopná soustav*)' 

Dl i Akumulační nádobs' 

350 ooo 

3oQ 000 

V r-řfrsadé is carová cena p/ojefeta u opatřeni A3 - automat a a přesáhne částku Kč včauiš 
DPH, bude ?a celkové nákiaUy akce považována Částka : > Kč včetně OPH. 

• Kg v&cnS OPH, bude zs 

V případě, fe celková cena projefctu w opatření A3 - ruční přesáhne částku 

aiková ceno projektu u opatření A3 přesáhne CBSÍKU 
ly akce považována částka . Kč včetně DPH, 

bude 23 celkové iwMsciy akce považována částfes •• ' Kč včetně DPH. 

v případ i, fa celková cena projektu ti opatření C přesáhne tíistku 
celkové náklady afcee považována částka . . " Kč včetně OPH. 

<c včetně DPH, 

četně OPH, bude «í 

' Výplni *. v připadá. H ni jH žwťait^l vybraný fconlaréW«ífOj teste tíle Se»tamo výrobků a teclmnlofiií dostupných na 
- • •. Zdtoi tcsla musí byt reiystreván ora Kciiflíové aat-ire - 2. xolo (S7. výiya OfŽP od 701','!, 

''o-.,, pí,,!,linii,o vy^pčni =«íw -uac^ must** v sobí- obsahuje stavební práce, naivity a Ažby .spojena 
i rarftító. Íj twssfem i3Mfí! ía tfwtófco fW«*»v. 

'VonwcfAkosliift* 1 "" ' " radováno íeuíasné uHtí «fcumute&»f nSsfets'/ <j laWroálttfm otyemu SS V*W 
vjiiomi imatovani' V - f --raného íássbrimí TUV. pokud |e tímio ;;otiem ohmán). Fitep^tWiiaai'iv 
jřípadá ÍDÍÍUIDCS k«K v»dte suisms točitá podává psílva umoíňujR i 'učni pfifeíidérsf. 
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ScsirssiT) oai^cio'/a-v/ch ácku?7i~ntů pfsdhsmýíh spoijčnš ssiád 

• j 

ĚT1 

' i íaiStřwáíe dotuuiiidíy, která přqdiládáte <c ííriosii 

"• 03l.i,n;e")t o-unrtraž slouží k potvrzeni reřevsntnf přisni tíídy stávajícího řdf.ie U -w 
o ii MKÍŮ se jmetisinýťn tepelným příkonem níHítn o*£ io kw ize tsmo dokimept 3i' 20ís 

f-aťa (fasegrafia ifa'.'-.u feati*. flávoií » obsluž? o iíi«i <fc*u<n«Rty), v n?ípai- \ f";'"", f«*3«<|ícím 
teritfofe h-i.hnic'islio strnu 3 fciide emisní třtów preferovat jiným (feňfftfcn,. ;s pov}n«r:"'i--"~ = <to*W#ro 0 
« t, «8«mi tfýmšnv 2<m* tepla dcžío před 31.12. 701S ( wpř. prstcSrai ts uvedeni m>v-'bš >dr~'» X ^ pr6!íSr,*v-1 

ÍIÍ^MČD O IÍM/NLRICI S;SRÉN? KAŘRT- VČETNĚ RCTČTÍAKUMENTACS O J^KO ^LELTODNOCENÍJ " " 1~"R "* NC Ř!0V0ZU 

Žadatai podpisem íádoslí vyjadřuje souhlas i případnou budoucí kontrolou rfnmí. . 
podmínek přidělaní dotace v případe jejího přiznání s to vžetnř , s*» " .do£acs 8 

ítlrojg tapía a yjadi prostor, kde byíy realizovány investice aahrnuiVdo novéiic 
nákladů. (Podrobnosti 6u dou stanoveny v příslušné smlouvě o poskytnutí dotecJT*" USnate,ných 

Dáše žadatel bare na vádami případnou kontrolou stava/ínho <>»„ ' 
zdroje tepla před uzavřením smlouvy. J " Wu otopné soustavy a 
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schny ťsrs&jč \ cH :•.; i^dosd ťipMá, « 

l£> uht-^ím so zpraca-zini;-:' a •v-sřsjněívm csobních Otlajů v r v ; *'* i ,-j 
Vysočina s ..Koiii'ioya dotace v Kn>n Vysoilús 15", číslo C2.GS.2,3?/í3.D/0,0/A?_057/OOOSj,5R 

•  "  • • , . . .=  

i * í  
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y í-sjihúmcwě Dae 10.IQ.201? 
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