
   

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci  

z rozpočtu obce Malíč  
12/2021 

 

 

Smluvní strany: 

 

Obec Malíč  

se sídlem:   Malíč 12, 412 01 Malíč  

IČ:   00526444  

zastoupená   Ing. Jindřichem Müllerem – starostou obce  

Bankovní spojení: KB 

Číslo účtu:   34422471/0100 

na straně jedné 

dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

                   

pan                                    David Vašut 

bytem:    Malíč 29 

dat. nar:   xxxxxxxxx 

typ příjemce: fyzická osoba nepodnikající dle živnostenského zákona a nezapsaná v 

obchodním rejstříku 

Bankovní spojení: 5500 

Číslo účtu:   xxxxxxx 

na straně druhé 

(dále jen „příjemce“) 

 

uzavírají dle §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,  

a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

tuto veřejnoprávní smlouvu: 

 

 

Článek I. 

Předmět a účel smlouvy 

1.1 Poskytovatel poskytne příjemci za podmínek uvedených v této smlouvě návratnou finanční 

výpomoc (dále též jen „NFV“) tak jak je vymezena v zákoně č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změněn některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“). 

 

1.2 Účelem poskytnutí NFv je  předfinancování výměny starého neekologické kotle na pevné paliva 

za nový ekologický zdroj tepla v rodinném domě na adrese Malíč č.p. 29, 412 01 Malíč, který  je 

součástí pozemku st.23 v kat. úz. Malíč (dále jen „projekt“), a to na základě smlouvy o poskytnutí 

investiční (kotlíkové) dotace 21/SML0152  uzavřené dne ………………………………………….. mezi pří-

jemcem a Ústeckým krajem  v rámci 4. výzvy Kotlíkových dotací Ústeckého kraje.  



   

 

1.3 Poskytnutím NFV příjemci sleduje poskytovatel veřejný zájem, jímž je podpora zlepšování kvality 

ovzduší na území obce Malíč. 

 

1.4 Příjemce prohlašuje, že informace uvedené v jeho žádosti o poskytnutí NFV ze dne  

2.12. 2021 včetně příloh jsou pravdivé a aktuální a ručí poskytovateli za jejich správnost. 

 

1.5 Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností (závazků) smluvních stran této 

smlouvy při poskytnutí NFV. 

 

1.6 Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci podporu formou účelové NFV a 

příjemce se zavazuje NFV od poskytovatele přijmout a využít v souladu s jejím účelovým určením 

a dále se zavazuje NFV vrátit poskytovateli. 

 

1.7 NFV bude příjemci poskytnuta pouze v případě, že současně:  

• poskytovatel obdrží ze Státního fondu životního prostředí podle programu a výzvy č. 

1/2019 SFŽP;  

• a příjemce získá dotaci z programu Ústeckého kraje Kotlíkové dotace 4. výzva a toto do-

loží poskytovateli předložením účinné smlouvy o poskytnutí dotace  mezi příjemcem a 

Ústeckým krajem.  

 

1.8 Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má řádně zajištěno užívací právo k projek-

tem dotčeným nemovitostem včetně oprávnění realizovat na nich projekt dle podmínek této 

smlouvy. 

 

 

Článek II. 

Výše a účelové určení  NFV 

2.1 Poskytovatel na základě této smlouvy poskytne příjemci podle podmínek ujednaných v této 

smlouvě NFV k účelu předfinancování výměny starého neekologické kotle na pevné paliva za 

nový ekologický zdroj tepla dle podmínek smlouvy o poskytnutí investiční (kotlíkové) dotace č. 

21/SML0152  uzavřené dne ……………………………………..mezi příjemcem a Ústeckým krajem  v 

rámci 4. výzvy Kotlíkových dotací Ústeckého kraje.  

 

2.2 Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci účelovou bezúročnou NFV ve výši 127.500,-

Kč (nejvíce 127.500,-Kč) na úhradu způsobilých výdajů projektu.  

 

2.3 Technické parametry výměny zdroje tepla musí splňovat podmínky stanovené Dotačním 

programem 4. výzvy Kotlíkové dotace Ústeckého kraje, zejména čl. 2.1 (typy nového tepelného 

zdroje). 

 

Článek III. 

Práva a povinnosti poskytovatele NFV 

3.1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout NFV příjemci do 7 pracovních dnů po nabytí účinnosti této 

smlouvy, ne však dříve, než poskytovatel obdrží finanční prostředky od Státního fondu životního 

prostředí v rámci dotační výzvy č. 1/2019.  



   

 

 

3.2. V případě, že příjemce realizaci projektu nezahájí nebo ji bez vážného důvodu přeruší nebo 

pokud příjemce neposkytne poskytovateli při plnění této smlouvy řádnou součinnosti, má 

poskytovatel právo od této smlouvy odstoupit.   

 

3.3. Poskytovatel je oprávněn na základě předchozího oznámení příjemci kdykoliv, a to i opakovaně, 

v průběhu realizace a po dobu udržitelnosti projektu provést kontrolu projektu a splnění 

podmínek, k jejichž plnění se příjemce touto smlouvou zavázal. 

 

Článek IV. 

Práva a povinnosti příjemce NFV 

4.1. Příjemce se je povinen použít dle této smlouvy poskytnuté finanční prostředky pouze v souladu 

s jejich účelovým určením;  

 

4.2. Příjemce je povinen řídit se při použití poskytnuté NFV touto smlouvou a pravidly pro poskytnutí 

návratné finanční pomoci, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

 

4.3. Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů, informovat 

písemně poskytovatele o všech změnách souvisejících s čerpáním poskytnuté NFV a realizací 

projektu. 

 

4.4. Příjemce je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat poskytovatele, o jakékoliv 

změně v údajích uvedených ve smlouvě ohledně jeho osoby, a o všech dalších okolnostech, které 

mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle této smlouvy. 

 

4.5. Příjemce je povinen pro případ, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší s tím, že od další 

realizace ustoupí, ohlásit tuto  skutečnost poskytovateli písemně  do 15 dnů a následně vrátit 

NFV zpět na účet poskytovatele v plné výši do 30 dnů od ohlášení. 

 

4.6. Příjemce je povinen po proplaceni kotlíkové dotace Ústeckým krajem, informovat o této 

skutečnosti  bez zbytečného odkladu poskytovatele. 

 

4.7. Příjemce je povinen  dosáhnout vymezeného účelu nejpozději do 30.6.2023 

 

4.8. Příjemce je povinen neprodleně po ukončení realizace výměny starého kotle za nový a nejpozději 

do 30.6.2023, předložit poskytovateli nejméně následující dokumentaci: 

a) originál či ověřenou kopii dokladu o instalaci a uvedeni nového zdroje tepla do provozu; 

b) fotodokumentaci nové instalovaného kotle; 

c) potvrzení o likvidaci starého kotle; 

d) protokol o revizi spalinové cesty dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spa-

linové cesty (pouze pokud je novým zdrojem tepla spalovací zdroj). 

 

 

 

 



   

 

Článek V. 

Vrácení NFV   

5.1. Příjemce vrátí  NFV poskytovateli na účet uvedený v záhlaví této smlouvy do 10 pracovních dnů 

od proplacení Kotlíkové dotace Ústeckým krajem na účet příjemce.  Pokud při pořízení kotle 

nebude příjemcem vyčerpaná celá výše NFV dle této smlouvy, vrátí příjemce poskytovateli 

zároveň i  nevyčerpanou část finančních prostředků. 

 

5.2. Pokud nebude Kotlíková dotace Ústeckým krajem příjemci proplacena nejpozději do 30.6.2023, 

vrátí příjemce NFV poskytovateli z vlastních zdrojů, a to nejpozději do 5  let od 30.6.2023.  

 

 

Článek VI. 

Sankce za nedodržení povinností příjemce  

6.1. Poskytovatel je oprávněn zejména v souladu s § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů, provádět kontroly dodržení účelu a podmínek, za kterých 

byla NFV dle této smlouvy  poskytnuta. 

 

6.2. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou bude řešeno jako 

porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

 

6.3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat v souladu 

s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

6.4. Neoprávněné použití finančních prostředků ze strany příjemce (tj. každé porušení smlouvy - účel 

použití finančních prostředků, termín realizace, porušení právních předpisů), nebo zadržení 

peněžních prostředků při povinnosti vrátit tyto finanční prostředky poskytovateli ve stanoveném 

termínu, je považováno za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu 

penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 0,1% za každý den prodlení z neoprávněně použitých 

nebo zadržených prostředků, nejvýše však do výše částky odvodu. 

 

 

Článek VI. 

Ukončení smlouvy 

7.1. Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí 

smlouvy, a to za podmínek dále stanovených. 

 

7.2. Poskytovatel může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení NFV či její části. 

  

7.3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem stanovených touto smlouvou nebo 

obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud: 



   

 

a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,   

b) poruší pravidla veřejné podpory, 

c) je on sám, případně jako právnická osoba či některá osoba tvořící statutární orgán příjemce 

odsouzen/a za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání nebo 

činností příjemce, nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný čin proti majetku ve 

smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 

418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů, 

d) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení, ve znění pozdějších předpisů,   

e) uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této smlouvy, 

f) je v likvidaci, 

g) opakovaně neplní povinnosti stanovené smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván 

poskytovatelem. 

 

7.4. V případě výpovědi této smlouvy před proplacením NFV nebo její části, nárok na vyplacení NFV 

nebo její části nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení 

NFV nebo její části, se příjemce zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním 

převodem na účet poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení 

výpovědi. 

 

7.5. Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení. 

 

7.6. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 

v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však 

nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil. 

 

7.7. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí 

poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení smlouvy dojde až 

vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran. 

 

7.8. Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět nejpozději však do termínu 

splatnosti NFV, přičemž pro výpovědní lhůtu platí odstavec 7.6. V takovém případě je příjemce 

povinen vrátit poskytnutou částku NFV poskytovateli do 14 dnů ode dne účinnosti výpovědi. 

 

7.9. Při ukončení smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet 

poskytovatele poskytnutou částku NFV, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, 

nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dohody podepsané oběma smluvními stranami, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 

7.10. Dohoda o ukončení smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních prostředků 

na účet poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 



   

 

 

7.11. Tato smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení smlouvy musí být učiněn 

písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku smlouvy včetně vzájemného 

vypořádání práv a závazků. 

 

7.12. Pokud příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto článkem 

poskytovateli, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Článek VIII. 

Závěrečná ustanovení 

8.1. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě. 

 

8.2. Poskytnutá NFV je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto 

smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy. 

 

8.3. Tato Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě 

změny názvu příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu kterékoli ze smluvních 

stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které v případě změny 

bankovního účtu příjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení účtu. 

 

8.4. Změna obsahu veřejnoprávní smlouvy a výpověď veřejnoprávní smlouvy podléhá režimu ust. § 

166 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění. Výpovědní doba činí 1 měsíc od 

doručení výpovědi druhé straně. Smlouvu lze rovněž z důvodů uvedených v § 167 odst. 1) zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, zrušit. Taková dohoda musí být písemná a musí v ní 

být uvedeny důvody, které vedly k ukončení Smlouvy včetně vzájemného vypořádání práv a 

závazků. 

 

8.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž poskytovatel a příjemce obdrží po 

dvou vyhotoveních. 

 

8.6. Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a 

svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

8.7. Uzavření této smlouvy schválilo zastupitelstvo obce Malíč dne 13.12.2021 usnesením  

č. 5/2021, 

 

8.8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Pravidla pro poskytnutí návratné finanční pomoci,  

a příloha č. 2. žádost o poskytnutí NFV.  



   

 

 

8.9. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

 

 

V  …………... dne:  .............................  V …………….. dne: …………….… 

 

 

Poskytovatel: Příjemce: 

 

 

…………………………………………      …………………………………… 

Obec Malíč 

Ing. Jindřich Müller, starosta 

       

 


