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Ministerstvo životního prostředí

Kraj Vy soon a

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

PR02737.3342

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: 4200056090/6800

(dále jen “Kraj”)

Miroslav Hejtmánek

adresa: Klatovská 606/3a, Ponava, 602 00 Brno

datum narození: 7. 4. 1970

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 209478646/0300

(dále jen “Příjemce”)
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Ministerstvo životního prostředí

Cl. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 100 000,00 Kč (slovy: jedno sto tisíc 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) Jednorázové navýšení dotace jsou prostředky poskytované formou bonusu 
v případě, že příjemce realizuje v rámci akce výměnu kotle dle této Smlouvy na 
území obce Bystřice nad Pernštejnem, území obce Humpolec a území obcí Hradec, 
Kožlí, Ledeč nad Sázavou a Ostrov (ORP Světlá nad Sázavou).

Celkové náklady akce 125 000,00 Kč

Výše dotace v Kč rozhodná pro procentní podíl 100 000,00 Kč

Výše dotace v % 80 % z celkových nákladů na akci

Jednorázové navýšení dotace v Kč 0,00 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 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 ČI. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění (tzn., že absolutní částka 
dotace se úměrně sníží), vyjma situace, kdy by tímto postupem absolutní částka dotace 
převyšovala skutečné celkové náklady akce (absolutní částka dotace se bude vždy 
rovnat maximálně skutečným celkovým nákladům akce).

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.
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Cl. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet uvedený Příjemcem, 
a to nej později 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. 12. 2022.

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 nej později 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,
l) náklady na vybudování plynové přípojky včetně hlavního uzávěru plynu,
m) náklady související se zpracováním a podáním žádosti, s pořízením výpisu 

z katastru nemovitostí a vystavením dokladu o technické kontrole stávajícího kotle 
na pevná paliva.

5) Uznatelné náklady akce jsou:

a) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na biomasu 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,

d) stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo 
úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby
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►

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).

6) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a Přílohou č. 1 této smlouvy, použijí se 
přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 4 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

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci 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, 
ze kterého byly výdaje hrazeny (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 bydlíště/místo realizace,

e) doručit Kraji do 31. 1. 2023 originál závěrečné zprávy, který bude obsahovat:

- stručný popis realizované akce,
- finanční vyúčtování akce,

kopie prvotních účetních dokladů ve výši celkových nákladů akce, které budou 
obsahovat dle typu akce následující (rozčlenění lze uvést do faktury, dodacího 
listu, smlouvy o dílo či jiného dokumentu potvrzeného dodavatelem):

• specifikaci a náklady na nový zdroj,
• specifikaci a náklady opatření na otopné soustavě,
• specifikaci a náklady na úpravu spalinové cesty,
• specifikaci a náklady na úpravu kotelny,
• specifikaci a náklady na akumulační nádobu,
• specifikaci a náklady na rozvod plynu od hlavního uzávěru plynu 

k instalovanému kotli,
• celkové náklady plnění,
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- kopie dokladů o jejich úhradě (viz čl. 8 písm. c),
- fotodokumentaci nového zdroje tepla a jeho napojení na otopnou soustavu 

a komínové těleso rodinného domu, fotodokumentaci radiátorů, ohřívače TUV a 
akumulačních nádob (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),

- kopii dokumentu obsahující výrobní číslo nového zdroje tepla (např. kopie 
záručního listu, fotografie štítku zdroje tepla),

- kopii 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,

- kopii dokladu o likvidaci starého kotle uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy,
- fotodokumentaci prokazující trvalé znehodnocení starého kotle uvedeného 

v příloze č. 1 této smlouvy,
- kopie písemných záznamů o provedení zkoušek nebo testů viz Čl. 7 bod 5e) této 

Smlouvy, jsou-li zahrnuty do závěrečného vyúčtování.

Po zaslání oznámení o proplacení výdajů či neschválení vyúčtování ze strany
poskytovatele dotace již není možné předložit doklady dle čl. 8 e) Smlouvy.

f) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této Smlouvy,

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

- originál této Smlouvy,
- originály dokladů prokazující celkové náklady akce (faktury, dodací listy, smlouvy 

o dílo apod.) a jejich úhradu (výpisy z bankovního účtu, příjmové pokladní 
doklady),

- prostou kopii závěrečné zprávy,
- originály ostatních dokladů spojených s realizací akce (zejména doklad o likvidaci, 

revizní zprávy, protokol o uvedení nového zdroje tepla do provozu a další),

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

Čl. 9
Kontrola 1

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").



Ministerstvo životního prostředí

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. e) této smlouvy.

3) Kontrolu mohou u příjemce podpory provést i další kontrolní orgány, např. Ministerstvo 
financí, Nejvyšší kontrolní úřad atd.

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. 2028 s veškerým majetkem podpořeným v 
rámci akce dle této smlouvy a s nemovitostí1, ve které byla akce realizována s péčí řádného 
hospodáře. Příjemce nesmí po tuto dobu majetek pořízený z poskytnuté dotace a nemovitost, 
ve které byla akce realizována převést na jinou osobu (tj. zejména prodat či darovat) bez 
vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. Příjemce je rovněž povinen zajistit, že po 
celou dobu udržitelnosti akce zůstane minimálně polovina podlahové plochy nemovitosti 
uzpůsobena pro trvalé rodinné bydlení.

Čl. 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.

Čl. 12
Závěrečná ujednání

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

2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Bc. Martin Čáp, tel.: 564 602 589, e-mail: 
cap.m@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 a identifikačních údajů Příjemce uvedených v čl. 1 této smlouvy. 
Změnu Čl. 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 Čl. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je i

i pro potřeby tohoto ustanovení je nemovitostí myšlen i spoluvlastnický podíl příjemce na nemovitosti.
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

povinen oznámit Kraji. 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.

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

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.

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

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.

Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace doručená dne 23. 10. 2019.

O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 26. 5. 2020 
usnesením č. 0963/17/2020/RK.

4)

5)

6)

7)

8)

9)

0 1. 07. 2020

V -./.... dne

Miroslav Hejtmánek Mgr. Pavel Pacal 
Náměstek hejtmana

8



/íloha č. 1

fví;m>tt?l'S(vO pfí&T&á'

>sy 2, Specifický cíl 2.1 

Sflející se na expozicí 
roštujících látek

SOSlred;

Kra i Vysočina

HHEfilHHa

Nálev programu

žadatele 3. Rodné as Iq

7004074825

* spoluvlastník mdlnněho domu, .popr. vlastník bytové jednotky v rodinném dome. « to 2e předpokladu phemrmha 
souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě,

~ v případě vlastnictví rodinného domu/bytevé jednotky v rámci společného iměn: rnsnžeK tána pouze jeden i manželu 
*:3 předpokladu písemného souhlasu druhého z. manželů a písemného souhlasu 
podílu na předmětném rodinném dome.

Místo trvalého pobyty

Klatovská 1608 38

Kontakt
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V přípaclě; že celková cena projektu u opatření A3 ~ automat a B přesáhne částku tec m,D Kč včetně 

DPH. bude ca celkové náklady akce považována částka JD0 Ú00 Kč včetně DPH.

V případě, že osiková cena projektu u opatření A3 ■■ ruční přesáhne částku :';D9 Kč včetně 0PB; 

bude ca celkové náklady akce považováno částka i cb c Kc včetně DPH.

V případě, že celková cena projektu u opatření C přesáhne částku i Dv tlčn.cc.- ]<č včetně DPH, bude ca 

celkové náklady akce považována Částka .Dví ebD.hr Kč včetně DPH.

: Vyplní se v případě, ie mě je žadatel vybraný konkrétní zdroj teplo dle Seznamy výrobku a technologa dostupných na 
tlDAždÁcCDzívcg. Zdroj teplu musí být renísuuván pro Vodíkové dotace ~ 3. koko íi 17. výzva OPŽr od 2019).

-•Cena .příslušného zdroje vytápění nebo otopné soust 
i reHízacl ti, uvedení zdroje do trvalého provozu,

J V případě kódů s ručním přikládáním je vyžadováno současné užití akumulační nádoby a rmnlrnáímm olyemu S31/kW 
výkonu insíeíovaného kotle {včetně případného zásobníku TUV, pokud je tímto kotlem ohříván). Teto podmínka platí i v 
píěpade instalace kotle, který vedle automatické podávky paliva umožňuje} ruční přikládání.
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mi dotace:, efl a popis projekte: ‘

fiíisipíitísí! éimmki iinsústíi

\/D Slokov SL
Výrobní 1 Jmenovitý tepelný

číslo5’ 30

|

Prohořlvací (převážně litinové) 0

OdNořívad {př&vézúé oc&iové) O

Zplyň ovací O " ... ......

looia kotíc

X, třída O

0 .......................... ;

Nebyla stanovena výrobcem •ik

Druh používaného palte (rasp, paliv) a zdroje energie

Odhad podílu (v lít) jednotlivých paliv a 

zdrojů energie na pokrytí tepelné 

potřeby budovy (včetně ostatních ždrojú, 

fsapř. akíiktrokestle, plynové kotle, 

přímotopy, kamna apod,).s!

Dřevo 30 %
Černé uhlí □ %

a 70 %

Zemní plyn 0 %

Elektřina □ %

□ %

Součet podílů jednotlivých paliv a zdrojů energie im%

Podpisem žádosti žadatel prohlašuje, ie výSe uvedený stávající kotel může sloužit jako hlavni tdreíi
vytápění a že je prokazatelně v pravotu nebo byl v provozu před realizací výměny zdroje tepla* 
Zároveň žadatel prohlašuje, ie v rámci realizace akce dcýde k trvalému znehodnocení hiíiťvídad 
tohoto kotle.

Podpisem zadosti žadatel prohlašuje, že více nel rsoiovlria podlahové plochy nemovitosti, ve které 
dojde k výměně zdroje tepla, je uzpůsobena pro trvalé rodinné byeííaní.

Žadatel rovněž prohlašuje, že výše uvedený stávající kotel nebyl v minulosti, nejdříve od ;L 1, 2009, 
podpořen 1 programů Zelená úsporám, Jlová zelená úsporám nebo te společných programů na 
podporu výměny kotlů.

"v Ucsscris v ::v: , slovu výhradně í: vyhodnoceni afiáto programu a v,. , vliv na přijetí cl nepřijeti žádosti, pokud : 
spinére podmínka, tg jo rodinný síicí vytápěn kostem na pevná paliva s ročním přiidádáním nespMuj/dm emisní třídu 3, « 
n£bo :> 3 ?'íSní'3.;;oy3nv no pc-uná paliva může sloužit jako hlavní zú'ol vvíáoě?-!.

-) Vyplní 50 v případe, ** je snvmo.

H Součut uváděných podílu použitých paliv a ;rdm)ó energie musí být 100 %. . 

V asm tíá „ti..,: rárohu- srč "Z tíh írtí .(
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EVROPSKÁ UMÍ
Rmd í-oi.:<':k;:ť5v-sCš
Coeivčn: program ŽivOW sos

Moistuíwe írvotního souřídi

Seinám požadovaných dokumentů předložených společně se žádostí7';

Kopie dokladu o. vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitostí - prostá kopie výpisu 
t katastru nemovitostí r.o slad-' než 90 dni; před pocánúr: zádesti.

Fotodokumentace stávajícího kotle na tuhá paliva (pokud možno v barevném provedeni)

Z) ponied, ze kletého jí; zřejmé. napojení tohoto kosit; na oloonnu soustavu ~a
w^SĚĚSĚuěBBĚ^MĚĚĚKĚ^BSBĚĚĚ^S^BBwKKBĚBB&SBĚBBSĚBKBí

Kopie dokladu o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdrojť 
na pevná p-i.-u* n jmenovitém tJpulněn- příkonu J.VJC0 kw vřetně, sloi.žir'hc ,e*c. zdrci 
KD’a p-o Leplouadni rmiKUrvu cstvrdí Gu. vytďuéní.*'
Originál písemného souhlasu spo uvlastiukť. většinového pooitu k -calkaci nového zdroje 
tepla a dalších souvisejících stavebních prací, dodávek a sluieh v 'txhnném domě, v případě 
více spoluvlastníků rodinného dumu.

Originál písemného souhlasu spoluvlastníků většinového porifiu b pylové jednotce c 
rovněž b lodmniVui domu < realizaci nového zdroje tc'pia íi dalších souvisejících stavebních 
precj, dodavek a služeb v rodinném conr.í, v případě vlče spoluvlastníků bytoví jednotky- 

Originál písemného souhlasu druhého t manželů v případě vlastnictví rodinního domu čí 
bytové jednotky nebo podílu rw nich v rámci společného pněni manželi! a písemný souhlas 
ostatních spoluvlastníků většinového porlvu na sípoměrném rnrtinném uomu k realizaci 
nového zdroje tepla a dalších touv-scjícicn siavehmch prací. dorláveK a sluíth v rodinném

WSBBSĚSBĚMKĚjĚĚSUĚjHSĚ^BBBBSSSB^BBBSKBÍĚĚSmĚSĚĚISSlBĚ
Originál písemného souhlasu vlastníka pozemku v případě. Idy vlastník nemovitosti jf 
cdkšny od viůstnrha pozemku, na uéiv-ž se rodičky riOrn nathazi.

/

0

O

Originál plné mači k činěni úkonů souvisejících í pcidavzírou žádostí.



EVROPSKÁ UNIE 
ÍViCÍ SOadV.noSíi
CAWCd ; : : ' : WÍÍCCi Smisu-rs? va SoitiiPíú crovhdi

svvítí podpisem lassies stvrzuje, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úolné, stifávsié a 
pravdivé.

13 Souhlasím se rprseovánúrs a everejněmm osobních údajů v rámci administrace prefektu Kraje 
Vysočina s názvam .„Koiúimcé dotace v Králi Vysočina i HO ftsjc
£Z.O5.2.32/0.Q/S,O/J.9J17/ti00Ů701 vyvvv.v ■ rvvvrv ■« vV.: vvvvvv,::; -mvi:;,

v Březí 23.10. 2019

J-rinpf) j pr ipi m zudriti It liulict.. 
’ri'sp oa‘0\ TČn' pso.Ví

Miroslav Hejtmánek

Podpis žadatele
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