Smlouva o poskytnutí bezúroČnénávratné finančnívýpomoci (,,půjčky,') v intencích
výzvY é.1l2O19 Ministerstva Životního prostředí prostřednictvím Státního fondu
Životního prostředí a v souladu se zněním souvisejících dokumentů, dále jen
,,Sm!ouva" ěíslo 512021

l.

Smluvní strany

obec citice, lč 00259284
zastoupená Václavem Machem, starostou
kontaktní adresa

Obecníúřad Citice, Citice 13, 356 01 Citice
tel, 352 623 300, e-mail obec-citice@citice.cz

Spojení : '.'::

číslobankovního účtu
(dále jen,,Poskytovatel")
:

TitulJméno Příimení
Datum narození

lD datové schránky qx4apt7
94-1612391l0710

Mgr. Jiřina Hlasivcová

Adresa bydliště
Korespondenčníadresa
Spojení
číslobankovního účtu
(dále jen ,,Příjemce")

Preambu!e

1-

PŮjČka je PoskYtnuta v souladu s Programem Poskytovatele nazvaným
,,program obce Citice
Pro PoskYtování bezúroěné návratné finančnívýpomoci(,,Půjěky")v intencíCh výzvy ě, 1l2o1g
Ministerstva Životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostřed i
i,,yýzvy,,) a
v souladu se zněním souvisejících dokumentů" (,,Program") a zpracovaným v souladu

se

zněním zákona č. 250/2000 Sb.

2.

Smluvní strany potvrzují podrobné seznámení se s Výzvou a programem a jejich plnou
srozumitelnost a ProhlaŠují,že právní poměr založený Smlouvou je pro ně stejně závazný
jako znění Výzvy a Programu.

ll!. Předmět

1.
2.

tV.

smlouvy

Předmětem Smlouvy je Úprava vzájemných práv

v rozsahu, ktený je obsahem smlouvy.

závazkůposkytovatele a příjemce

Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných
Podmínek PodPoru formou PŮjčky na pořízenímodeiního zarqetepl'a splňujícíhó podminky
117 . výzuy operaČníhoprogramu životníprostředí v rámci specificŘeho'cíle'2.1(dále
též
,,Předmět PodPory") a závazek Příjemce tuto návratnou finančnívýpomoc přijmbut a užít
v souladu s jejím účelovýmurčením,za podmínek stanovených Srnlouvou, irrógr"*",
Výzvou.
"

Účelové určenía výše Půjčky

1.

a

',

PoskYtovatel Po_skytne Příjemci Půjčkuúčelověurčenou k úhradě uznatelných výdajů na
Pořízení Předmětu Podpory ve výši 150 000 Kč, slovy jednostopadesát tiŠícróruň českých,
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dům
(zastavěná

a to na základě řádné žádostio Dotaci a realizacisplňujícípodmínky Yýzvypro rodinný
na adrese Citice, část obce Hlavno č.p. 24,, který je součástípozemku 37

plocha a nádvoří), zapsaného na LV ě. 130 pro obec Gitice, katastrální územíHlavno.

2.
3.
4.
5.

Příjemce se zavazuje Půjěku použítvýhradně na předfinancování výměny původního
nevyhovujícíhokotle za moderní zdroj tepla.
Poskytovatelje oprávněn pozastavit (či nezahájit) poskytování Půjčky,pokud zjistí, že
Příjemce neplní některou z povinnostístanovených Smlouvou, Výzvou či Programem a pokud
je plnění některé povinnosti vážně ohroženo. Ustanovení 1. tohoto článku tímto není dotčeno,
Pro případ, že kterákoliz podmínek stanovených Programem, Výzvou nebo Smlouvou nebude
splněna, případně dojde k jejímu neplnění po uzavření Smlouvy, se Příjemce zavazuje Půjčku
(nebo její odpovídajícíčást) nepřijmout, případně ji vrátit Poskytovateli do 5 pracovních dní po
tom, co se o neplněnítaKové podmínky dozví.

Jestliže Poskytovatel zjistí, že Příjemce nesplnil některou z povinnosti(podmínek)
stanovených Programem, Výzvou nebo Smlouvou, má právo od Příjemce požadovat, aby ve
lhůtě, kterou stanoví, Půjěku ěi její část vrátil. Příjemce je povinen tento požadavek splnit,
Přistanovení konkrétníčástky,která má být vrácena, Poskytovatel zohlednízejménamíru
(rozsah) nesplnění dané povinnosti (podmínky) na plnění základního účelu,na ktený je Půjčka
poskytována

Y. Závazky smluvních stran (poskytnutí a čerpáníPůjěky)

1.

2.

Poskytovatel na základě Smlouvy poskýtne Příjemci návratnou finančnívýpomoc dle Smlouvy
před vlastnírn pořízením Předmětu podpory.

Poskytovatel umožníčerpání Půjčkyna základě písemnéžádosti Příjemce předložené
výluěně na formuláři, ktený je Přílohou ě. 8 Programu, a čerpáníproběhne v tomto režimu,

resp. dle tohoto rámcového harmonogramu:
a) Obec obdržípříslušnéfinanění zdroje od Státního fondu životníhoprostředí (viz příslušný
bod Programu),
b) maximálně 50 % Půjčkypoukáže Poskytovatel na úóet Příjemce do í5 pracovních dnů
ode dne, kdy Příjemce Poskytovateli předložípísemný souhlas s inkasem ze svého účtu
ve prospěch Poskytovatele na částku rovnou dotaci od Krajského úřadu na výměnu
nevyhovujícíhokotle (výše inkasa do výše dotace),
c) zbylých až 50 o/o Půjčkybude Poskytovatelem Příjemci zasláno do í 0 pracovních dnů od
předložení kopie faktury za nový zdroj tepla splňujícíhopodmínky Yýzvy, resp. Programu.
Poskytovatel odmítne čerpáníPůjčky,pokud v období mezi uzavřením Smlouvy a jejím
čerpánímPříjemce přestane splňovat kteroukoli podmínku Programu.

3.
4.

Příjemce je povinen plnit povinnosti dle Výzvy, resp. Programu a Smlouvy.

Jestliže Příjemce nesplní něktený ze závazků stanovených Smlouvou, bude toto nesplnění
považováno za porušenírozpočtovékázné podle § 22zákona25012000 Sb., tj. za
neoprávněné použitínebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých podle Smlouvy.
V případě porušenírozpoětové kázně bude Poskytovatelpostupovat podle zákona25012000
Sb.

5.

Příjemce Poskytovateliokamžitě nahlásí případnou změnu svého bankovního účtu,jehož
prostřednictvím dochází k převodům peněz (inkasům ěi platbám v případě nemožnosti inkasa)
souvisejících s přijetím Dotace a s přijetím a splácením Půjčky.
Porušení povinnosti uvedené v tomto bodu je považováno za porušeníméně závažné
povinnosti ve smyslu § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. a odvod za toto porušení
rozpoětové kázné se stanoví ve výši 2o/o zposkytnuté Půjčkyzakaždétakové porušení.
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6.

Pň peÉžníchoperacích souvisejících s PůjčkouPříjemce vždy uvede jako variabilní symbol
čísbSínIouvy, a to bez případných lomítek, pomlček apod.

Vl. Splácení Půiělry

1.

2.
, , '.

3.
'
4.
5.
6.
7.

Vll.

Smlumí sbany se dohodly na odkladu splátek návratné finanční výpomoci následovně:
a) v případě poskytnutí Dotace bude inkasem z úětu Příjemce stžena částka ve výši
Dotace (prvnísplátka Půjčky),kterou Příjemce obdržel.
b) Příjemce je povinen zřídit ve prospěch Poskytovatele souhlas s inkasem ze svého účtu.
V případě, že nebude možnéstrhnout z účtučástku odpovídajícívýši první splátky
Půjčkyinkasem, je Příjemce povinen do 15 pracovních dní od připsání Dotace na jeho
účetdlužnou částku v plné výši uhradit.
Příjemce je povinen Poskytovatelisplácet Půjěku v měsíčníchsplátkách bezprostředně
navazujícíchna první splátku Půjčky.
Příjemce je povinen zřídit ve prospěch Poskytovatele souhlas s inkasem ze svélto účtu,a to
na éstky av termínech stanovených.splátkovým kalendářem,.až do výše úplnéhozaplacení
Půjčky.
Tentosouhlas nesmí Příjemce zrušit až do doby úplnéhó splaceníPÚjěkY. V Ěřípadě, že'
nebude možné strhnout z úětu částku měsíčnísplátky inkasem, je Příjemce povinen dlužnou
částku v plné výši uhradit do 15 pracovních dní.
:

Splátkový kalendář je nedílnou součástíSmlouvy.
Změna,splátkového kalendáře je možná dodatkem ke Smlouvě.
Maximálnídoba splácení Půjčkyje í0 let a lhůta splatnosti počínáplynout dnem následujícím
po připsání první splátky Půjčky(z výnosu Dotace) na účetPoskytovatele.
Příjemce je oprávněn Půjěku splatit kdykoliv předčasně a bez sankce.

Smluvní strany se dohodly, že dojde-li ve třech po sobě jdoucích sp!átkách Půjčky
k nedodrženítermínu řádné úhrady, stane se splatným celý neuhrazený zůstatek Půjčkya
Příjemce je povinen celý neuhrazený zůstatek Půjčkyvrátit Poskytovatelido í5 pracovních
dní ode dne, kdy splatnost neuhrazeného zůstatku Půjčkynastala. Pokud tak Příjemce
neučiní,pak se totojednání považuje za porušenírozpočtové kázně.

Porušení smluvních podmínek a sankce

1.

Jestliže Příjemce nesplní něktený ze závazků stanovených Smlouvou, bude toto nesplnění
považováno za porušenírozpoětové kázně podle § 22 zákona ě.25012000 Sb., tj. za
neoprávněné použitínebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých podle Smlouvy.

2.

V případě porušenírozpočtovékázně bude Poskytovatel postupovat podle zákona č.
250/2000 sb,

vlll.

1.

2,

závérečnáustanovení
Dojde-li ke změně obecně závazných právních předpisů týkajícíchse vztahů vyplývajícíchze
Smlouvy, uzavřou smluvnístrany dodatek, kteným bude zajištěn soulad
Smlouvy s obecně závaznými předpisy. V případě neuzavřenítakového dodatku z důvodůna
straně Příjemce, má Poskytovatel právo uplatnit postup podle článku Vll.
Při bezhotovostních platbách uskutečňovaných mezi smluvními stranamia v souvislosti
s touto smlouvou platí, že dnem splnění jakéhokoliv peněžního závazkuje den, v němž byla

příslušná ěástka připsána na bankovníúěet Poskytovatele / Příjemce.

3.

Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemné písemnosti související s touto smlouvou
se považují za doručené také v případě, že danou písemnost adresát odmítne převzít,
doručovatel (provozovatel poštovních služeb) písemnost označíza nedoručitelnou na adresu
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4.
5.
6.

7.

udanou odesílateli adresátem nebo adresát si písemnost u doručovatele (provozovatele
poštovních služeb) v úložnílhůtě nevyzvedne; dnem doručeníje pak den, kdy se písemnost
vrátila odesílateli.

Pokud by mezi smluvnímistranamivznikly spory o právech a povinnostech ze Smlouvy,

budou je smluvnístrany řešit přednostně vzájemnou dohodou.

Jednostranně je možno Smlouvu vypovědět pouze za podmínek stanovených zákonem ěi
Smlouvou.

Vztahy dle Smlouvy neupravené veřejnoprávními předpisy se řídípříslušnými ustanoveními
platného občanskéhozákoníku, zejména jeho části čtvrté.
Pro účelySmlouvy má povinnost Příjemce stejný význam jako závazekPříjemce,
podobě, případně e-mailem nebo datovou schránkou

,, 9. Příjemce udě,luje Poskytovateli-v souladu s ustanovením
§ 5 odst, 2 zákona č. 101/2OOO Sb.,
;'.':..'..,...:,,::;o'oGhÍáněosobnÍchlúdajů,souhlaskezpracovánímsvýchosobníchÚdajů.zaÚěelem
,, . - , : realizace Programu,,a,to na .dobu,10let,od nabytí účinnosti'Smlouvy_Příjémceprohlašuje, že
: : ,, ,
bylpoučenoŠvýchpr:ávech podle§ 1l,§ 12a§ 21zákonaě- loílŽO00-Sb.
-.:

,

:,:.,

:

,

.

10. Fříjemce souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy v registru smluv podle zákona
č. 340/2015Sb:;]o registru srnluv, pokud zveřejnění Smlouvy tento zákon ukládá, a v takovém

,

1

1. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu,
obdžíPoskytovatel a jeden

,1,2.

:,

,

' ,
,:

l

případě jej provede Poskytovatel.

Příjemce

:

z

nichžjeden stejnopis

:

Případnézměny a doplňky §mlouvy budou srnluvnístrany řešit písemnýrni, vzestupně

,. 13.-Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednánípodle jejich praváasvobodné vůle, určitě, vážně
a srozumite|ně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly

]ocelémjejímobsahu,coŽsfurŽujísvýmipodpisy.

14. Poskytovatel prohlašuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonern é.128I2OOO
Sb,, o obcích.

í 5. Smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem podpisu pozdější smluvní strany, pokud účinnosti

.

nenabude dnem zveřejnění celého textu Smlouvy v registru smluv (pokud zveřejnění Smlouvy
zákon č. 34012015 Sb. ukládá).

v citicích on"

..,X.lo:.

l!.....T0,1'1

Za Poskytovatele Václav Mach, starosta

v citicích an" .4.:.{.?...fo.ť/.

Příjemce Ugr"

fina

Hlasivcová
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Splátkový kalendář,
ktený je nedílnou souČástí ,,Smlouvy o poskytnutí bezúroóné návratné finančnír,nýpomoci
(,PŮjČkY") v intencích výzvy č. 112019 Ministerstva životního prostředí prostřednictvím
Státního fondu Životního prostředí a v souladu se zněním souvisejícíchdokumentů"
čislo 512021 ze dne
Mezi smluvními stranami, ktenými jsou

obec Gitice, lč 00259284
zastoupená Václavem Machem, starostou

Kontaktníadresa
,: ,, ,
, :|
Spojení :

,

TitulJménoPříjmení'.

Datum narození
Adresa bydliště
Korespondenčníadresa
Spojení
čislo bankovního účtu
(dále jen

obecní úřad Citice, Citice 13, 356 01 Citice
tel. 352 623 3OO, e-mail obec-citice@citice.cz
lD'datové schránky

qx4apt7

Ugr..lirinaHIasivcová

.

,

]

':',,,,
,] .. :.., ,..

,,Příjemce")

,

.

!r!

v souladu s Progt'amem Poskytovatele nazvaným ,,Program obce Citice pro poskytování,
bezúroČne návratné finanlnivýpomoci.(,;Půjčry'r1 v inteňcicňvýzvy ě. ít2o1g Ministerjvaiúotnino
Prostředí Prostřednictvím Státního fondu životníhó prostředí (,,Ýýzvy") a v souladu se zněním
souvi.sejícíchdokumentŮl (,,Pt'ogram") a,zpracovanlim v souĚdú se zněním zákonaě, 25ol20o0
Sb.,
uzavřena výŠeuvedená smlouva (dáte jen ,,Smlouva"), jejížsouěástí je tentó ipatrc"ý - -- '
]

kaIendář.

Návrh platebního kalendáře před obdŽCn'Iln Dotace.
Finální verze bude ujednána po obdrženíDotace

tKěI

nebo

íměsícel

Výše Půičky
ucekavana vyse Dotace (v plné výši se rovná první solátce půiókv)
výše půjěky minus očekávaná výše Dotace
rruemcem nelvrnovana doba splatnosti v měsících
Yýše 2. až §. pravidelné splátky PŮ
Výše poslední (....) splátky půjčky,má-li oYt

150 000
95 000
55 000

rovnáffi

ooffi

Přijemce bere na vědomÍ, Že veŠkerépeněžní obraty v souvistosti s půjčkouvěetně pořízení
nového zdroje tePla musí probíhat výlučně prostřednictvím výše uvedených bankovních
účtů
Pňjemce a Poskytovatele.

Lv

v citicích dne

4o

wu

Za Poskytovatele Václav Mach, starosta
a,

v citicích dne

...

..Lt,. ;,.{,r..

/.0žZ4

Příjemce Mgr, Jiřina7n lasivcová

---- "

1||
l

.,,

L- --^.*
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2

Finální verze platebního kalendáře pq obdženíDotace

tKčl

nebo

Výše Půjčky
skutečná vÝše Dotace (v olné vÝši se rovná první solátce půičkv)
výše půiěkv minus skutečná vÝše Dotace rovná se zůstatek půiěkv ke solácení
příie mcem navrhovan á doba spl atnosti v měsících
vÝše 2. až w. pravidelné splátkv půiěkv splatné vždv k *. kalendářnímu dni v měsíci
výše poslední (N.) splátky půičkv,má-li být odlišná od předchozích splátek

v citicích dne

v citicích dne

Za Poskytovatele Václav'Mach, starosta

Příjemce Mgr. Jiřiná Hlasivcová

Kopr'e čásí'§dld'ai

'o.P8jčib týkajícíse

Iměsícel
150 000

L_-.

spl ácen í Půjčky:

Vl. Sptácení Půjčky

. 1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Smluvní strany se dohodly na odkladu splátek návratné finanční výpomoci následovně:
v případě poskytnutí Dotace bude inkasem z účtuPříjemce stžena částka ve výši
Dotace (pruní splátka Půjčky),kterou Příjemce obdžel,
Příjemcé je povinen zřídit ve p,rospěch Poskytovate/e souh/as s inkasem ze svého účtu.
V případě, že nebude možné strhnout z účtučástku odpovídajícívýši pruní splátky
Půjčkyinkasem, je Příjemge povinen do 15 pracovních dní od připsání Dotace na jeho
účetdlužnou částku v plné výši uhradit.

a)
b)

Příjemce je povinen Poskytovateli splácet Půjčkuv měsíčníchsptátkách bezprostředně
navazujících na pruní splátku Půjčky.
Příjemce je povinen zřídit ve prospěch Poskytovatele souhlas s inkasem ze svého účtu,a to
na částky a v termínech stanovených splátkovým kalendářem, až do výše úplnéhozaplacení
Půjčky.
Tento souhlas nesmí Příjemce zrušit až do doby úplnéhosplacení Půjčky.V případě, že
nebude možnéstrhnout z účtučástku měsíčnísplátky inkasem, je Příjemce povinen dlužnou
částku v plné výši uhradit do 15 pracovních dní.
Splátkový kalendář je nedílnou součástí Smlouvy.
Změna splátkového kalendáře je možná dodatkem ke Smlouvě.
ttlaximátní doba splácení Půjčkyje 10 let a lhůta sptatnosti počínáplynout dnem následujícím
po připsání první splátky Půjčky(z výnosu Dotace) na účetPoskytovatele,
Příjemce je oprávněn Půjčkusplatit kdykoliv předčasně a bez sankce.

Smluvní strany se dohodly, že dojdeJive třech po sobě jdoucích splátkách Půjčky
k nedodňení termínu řádné úhrady, sfane se splatným celý neuhrazený zůstatek Půjčkya
Příjemce je povinen celý neuhrazený zůstatek Půjčkyvrátit Poskytovateli do 15 pracovních
dní ode dne, kdy splatnost neuhrazeného zůstatku Půjčkynastala. Pokud tak Příjemce
neučiní,pak se toto jednání považuje za porušení rozpočtové kázně.

Program obce Citice pro poskytování bezúročnénávratné finančnív,ýpomoci (,,Půjčky")v intencích výzvy č.
1l2O19 Ministerstva životníhoprostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí a v souladu se zněním
souvisejících dokumentů
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