Obec Staré Hamry

GRANTOVÝ PROGRAM OBCE STARÉ HAMRY

Schválen ZO dne: 14.12.2021
Účinnost od: 01.02.2022

Grantový program obce Staré Hamry (dále také jen „Grantový program“) schválilo
Zastupitelstvo obce Staré Hamry usnesením č. 31/2021 ze dne 14.12.2021
Grantový program je programem pro poskytování dotací ve smyslu ustanovení § 10a odst. 1
písm. f) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
Pojem grant užívaný tímto Grantovým programem je dotací ve smyslu ustanovení §10a odst.
1 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty, je zajistit podíl obce Staré Hamry
na spolufinancování akcí v níže uvedených oblastech.
Důvodem podpory stanoveného účelu je pomoc při financování projektů v oblastech ochrany
životního prostředí a udržitelného rozvoje realizovaných převážně na základě dobrovolné
vůle občanů formou přidělení finančních grantů zastupitelstvem obce.
Oblasti Grantového programu a výše vyčleněných finančních prostředků v
jednotlivých oblastech
OBLAST A): Výměna zdrojů tepla v domácnostech
(alokace: 500 000,- Kč)
OBLAST B): Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody
(alokace: 500 000,- Kč)
V případě nevyčerpání alokace v jedné z oblastí, budou finanční prostředky přesunuty do
druhé oblasti.
Bližší podmínky k oblasti A) jsou uvedeny v Příloze č. 1
B) jsou uvedeny v Příloze č.2

PŘÍLOHA Č. 1

OBLAST A): VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA V DOMÁCNOSTECH
Účelem dotace v rámci programu je výměna stávajících kotlů na pevná paliva za nové
účinné nízkoemisní tepelné zdroje. Předmětem podpory bude:
-

Výměna stávajícího kotle na pevná paliva za nový kotel na pevná paliva minimálně
III. emisní třídy a vyšší nebo tepelné čerpadlo. Za způsobilý výdaj se považuje
pouze náklad spojený s pořízením /nákupem nového kotle. Výdaj musí být
uskutečněn nejdřív ode dne 01.02.2021.

Datum zahájení příjmů žádostí: 01.02.2022.
Příjem žádostí o dotaci bude ukončen po přijetí prvních 20-ti žádostí, které budou odevzdány
osobně v tištěné podobě na podatelně obecního úřadu. Rozhodné pro pořadí žádostí bude
datum a čas přijetí žádosti. Předkladatel při odevzdání žádosti o dotaci obdrží pořadové číslo
žádosti.
Obec Staré Hamry si vyhrazuje právo ukončit příjem žádostí i dříve, a to v případě vyčerpání
finančních prostředků.
Dotace bude poskytována fyzickým osobám formou dotace.
Míra dotace: 50% nákladů na pořízení tepelného zdroje, maximálně však: 25 000 Kč. Dotace
bude příjemci proplacena až po uhrazení výdajů souvisejících s pořízením nového zdroje
vytápění.
Doklady, ze kterých bude vyplývat výše skutečně uhrazených nákladů musí být doručeny na
Obecní úřad Staré Hamry nejpozději do 30.11.2022. Dotace bude příjemci proplacena na
bankovní účet uvedený v uzavřené Smlouvě nebo v hotovosti.
Prostřednictvím
poskytnuté dotace nelze financovat náhradu kotle v nemovitosti, kde byl kotel
podpořen v rámci programu Zelená úsporám či Nová zelená úsporám.
Oprávnění žadatelé a definice podporovaného objektu:
Oprávněnými žadateli jsou výhradně majitelé podporovaných nemovitostí (fyzické osoby
vlastnící nebo spoluvlastnicí podporovanou nemovitost) v katastru obce Staré Hamry, ve
kterých je přihlášena k trvalému pobytu fyzická osoba a to minimálně 5 let před podáním
žádosti o dotaci, a která využívá jako hlavní zdroj tepla kotel na pevná paliva.
Podporovaným objektem je rodinný dům nebo bytová jednotka v rodinném domě (v případě,
že tato bytová jednotka má samostatnou otopnou soustavu se samostatným hlavním
zdrojem tepla) nebo stavba pro rodinnou rekreaci, v případě, že vlastník či spoluvlastník má
zde trvalé bydliště a prokazatelně nemovitost užívá. Stavby určené pro krátkodobé
ubytování (hotel, penzion apod.) se za rodinný dům nepovažují. V souvislosti s jednou
podporovanou nemovitostí může být předložena pouze jedna žádost poskytnutí dotace.
Koneční uživatelé budou mít povinnost provádět jednou za 2 kalendářní roky kontrolu
technického stavu a provozu kotle, dále povinnost zajistit v intervalech stanovených
nařízením vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv, v platném znění, provedení pravidelné kontroly spalinových
cest, čištění spalinových cest a spotřebiče paliv.

Formální podoba žádosti a způsob jejího podávání
Žádosti o dotaci budou přijímány průběžně. Na dotaci není právní nárok. Žádost bude
zpracována v českém jazyce v předepsaném formátu dle vzorů, které je možné si osobně
vyzvednout od 31.01.2022 na podatelně obecního úřadu. Žádost o poskytnutí dotace
musí být vyplněna v čitelné podobě a předložena v listinné podobě osobně na podatelně
obecního úřadu v uzavřené obálce s označením:
Vzor označení obálky
Jméno a příjemní žadatele
Bydliště žadatele

Žádost o poskytnutí dotace (uveďte jednu z níže uvedených oblastí)
OBLAST A) : Výměna zdrojů tepla v domácnostech
Obecní úřad
739 15 Staré Hamry 283

Žádost musí být podepsána žadatelem.
Seznam dokumentů předkládaných v rámci žádosti o poskytnutí dotace:
Oblast A) Výměna zdrojů tepla v domácnostech
-

-

-

Vyplněný formulář žádosti o poskytnutí dotace
Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu (min. 1 barevná
fotografie o velikosti min.10x15 cm, ze které bude zřejmé připojení kotle na otopnou
soustavu)
Kopie smlouvy o zřízení či vedení účtu žadatele, v případě, kdy bude požadována
úhrada dotace bezhotovostním převodem. V případě, že žadatel bude požadovat
úhradu dotace v hotovosti uvede tuto skutečnost v žádosti o dotaci.
Výpis z katastru nemovitostí (stačí výpis z internetové aplikace
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/)
Písemný souhlas spoluvlastníka většinového podílu rodinného domu/bytové
jednotky/domu či druhého z manželů (v případě vlastnictví v rámci společného jmění
manželů) k nákupu, instalaci, provozování nového zdroje tepla

Seznam dokumentů předkládaných v rámci žádosti o proplacení dotace (poté, co bude
realizována výměna zdroje vytápění) :
-

Vyplněný formulář žádosti o proplacení dotace
Fotodokumentace odstranění starého zdroje tepla (min. 1 fotografie o velikosti 10x15
cm, ze které bude zřejmé odpojení kotle od otopné soustavy)
Potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle
Fotodokumentace instalace nového zdroje tepla
Revizní zpráva/protokol o uvedení nového zdroje do provozu
Kopie účetního dokladu týkající se pořízení nového zdroje tepla
Kopie bankovního výpisu nebo pokladního dokladu dokládající úhradu

Informace o procesu administrace žádosti o poskytnutí dotace
Žádosti o dotaci budou posuzovány z hlediska splnění podmínek. Podpora bude
poskytována v pořadí dle data a času přijetí žádosti o dotaci (seřazeno vzestupně od
nejdříve předložené žádosti po nejpozději předloženou žádost).
Žadatel předloží žádost o poskytnutí dotace včetně povinných příloh na adresu obecního
úřadu. Nejprve proběhne formální kontrola obsahu žádosti. V případě identifikace nedostatků
z hlediska formálního bude žadatel vyzván k doplnění žádosti. Doplnění musí být doručeno
nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení výzvy. Pokud nebude doplněn včas dodáno,
bude žádost vyřazena.
O žádosti bude rozhodnuto zastupitelstvem obce.
Nejpozději do 10-ti pracovních dnů od rozhodnutí Zastupitelstva obce o poskytnutí podpory,
bude vyzván žadatel o podporu k podpisu Smlouvy. Pokud žadatel nedoručení nejpozději do
7 pracovních dní od obdržení výzvy k podpisu podepsanou Smlouvu na obecní úřad ve
Starých Hamrech, ztrácí žadatel nárok na poskytnutí dotace a jeho žádost bude vyřazena.
Kontroly
Poskytovatel dotace je oprávněn realizovat kontrolu na místě realizace projektu, za tímto
účelem je povinen žadatel o dotaci poskytnout součinnost a umožnit vstup pověřeného
zástupce obce do nemovitosti či na pozemek, který je dotčen realizací dotovaného projektu.
Účelem kontroly je poznání skutečného stavu, porovnání se stavem plánovaným v žádosti,
deklarovaným v realizaci. V případě zjištění nedostatků budou poskytovatelem dotace
zahájeny činnosti vedoucí k jejich odstranění či nápravě, případně bude žadatel vyzván
k vrácení dotačních prostředků.
Ostatní podmínky
Na nemovitosti, která bude dotčena realizací projektu, nesmí ke dni podání žádosti o dotaci
váznout zástavní právo smluvní vyjma zástavního práva spojené s hypotéčním úvěrem,
nesmí být zřízeno soudcovské zástavní právo, zatíženo exekucí.
Dojde-li k převodu vlastnického práva k nemovitosti, která bude dotčena realizací projektu
v období po podání žádosti do vyplacení finanční částky dotace, zaniká Smlouva s původním
vlastníkem nemovitosti a původní vlastník ztrácí nárok a vyplacení dotace
Dojde-li k převodu vlastnického práva k nemovitosti po vyplacení finanční částky dotace
v období nejpozději do 5-ti let od vyplacení, je původní vlastník povinen změnu oznámit
poskytovateli dotace a zároveň původní vlastník musí smluvně zavázat nového vlastník
k plnění podmínek stanovených ve Smlouvě. V tomto případě bude vyhotoven trojstranný
právní akt.

PŘÍLOHA Č. 2

OBLAST B): PRŮZKUM, POSÍLENÍ A BUDOVÁNÍ ZDROJŮ PITNÉ VODY
Účelem dotace v rámci programu je zajištění průzkumu, navržení a realizace technických
prací (např. vrtů) pro rozšíření možnosti zásobování obyvatelstva pitnou vodou
z podzemních zdrojů a tím zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství.
S ohledem na časovou náročnost projektové přípravy se považují za způsobilý výdaj
náklady s realizací průzkumného vrtu a vystrojení nového podzemního zdroje vody,
které vznikly nejdřív po 1.1.2021
Předmětem podpory bude:
-

Realizace průzkumného vrtu
Vystrojení nového podzemního zdroje vody

Datum zahájení příjmů žádostí: 01.02.2022
Příjem žádostí o dotaci bude ukončen po převzetí prvních 12-ti žádostí, které budou
odevzdány osobně v tištěné podobě na podatelně obecního úřadu. Rozhodné pro pořadí
žádostí bude datum a čas přijetí žádosti. Předkladatel při odevzdání žádosti o dotaci obdrží
pořadové číslo žádosti.

Obec Staré Hamry si vyhrazuje právo ukončit příjem žádostí i dříve, a to v případě vyčerpání
finančních prostředků.
Dotace bude poskytována fyzickým osobám formou dotace.
Míra dotace: 50% nákladů na realizaci průzkumného vrtu a následné vystrojení nového
podzemního zdroje vody, maximálně však: 40 000 Kč.
Dotace bude příjemci proplacena až po uhrazení výdajů souvisejících s realizací výše
uvedených opatření a předložení dokladů, ze kterých bude vyplývat výše skutečně
uhrazených nákladů a souhlas s užíváním stavby. Dotace bude příjemci proplacena na
bankovní účet uvedený v uzavřené Smlouvě nebo v hotovosti. Výše uvedené doklady musí
být předloženy na Obecní úřad Staré Hamry nejpozději do 30.11.2022
Oprávnění žadatelé:
Oprávněnými žadateli jsou majitelé pozemku (fyzické osoby vlastnící nebo spoluvlastnicí
pozemek) v katastru obce Staré Hamry, kde budou realizována výše uvedená opatření.
V případě, že žadatel není vlastníkem pozemku, na kterém je projekt realizován, musí
disponovat prohlášením vlastníka pozemku, ve kterém vlastník vyjádří souhlas s realizací na
jeho pozemku. Žadatel musí mít trvalé bydliště v obci minimálně po dobu 5-ti let před
podáním žádosti o dotaci. Žádost o dotaci nemůže předložit žadatel, který využívá obecní
vodovod.
Další podmínka:
V případě schválení žádosti o dotaci, se zavazuje příjemce dotace po dobu 10-ti let od
proplacení dotace, nepřipojit na obecní vodovod.

Formální podoba žádosti a způsob jejího podávání
Žádosti o dotaci budou přijímány průběžně. Na dotaci není právní nárok. Žádost bude
zpracována v českém jazyce v předepsaném formátu dle vzorů, které je možné si osobně
vyzvednout od 31.01.2022 na podatelně obecního úřadu. Žádost o poskytnutí dotace
musí být vyplněna v čitelné podobě a předložena v listinné podobě osobně na podatelně
obecního úřadu v uzavřené obálce s označením:
Vzor označení obálky
Jméno a příjemní žadatele
Bydliště žadatele

Žádost o poskytnutí dotace (uveďte jednu z níže uvedených oblastí)
OBLAST B) : Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody
Obecní úřad
739 15 Staré Hamry 283

Žádost musí být podepsána žadatelem.
Seznam dokumentů předkládaných v rámci žádosti o poskytnutí dotace současně
s žádostí o proplacení dotace:
Oblast B) Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody
-

-

Vyplněný formulář žádosti o poskytnutí dotace
Výpis z katastru nemovitostí (stačí výpis z internetové aplikace
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/), není-li žadatel vlastníkem doloží souhlas vlastníka
s realizací opatření
Pravomocné povolení vodoprávního úřadu
Souhlas s užíváním stavby
Kopie smlouvy či objednávky na realizaci opatření
Kopie předávacího protokolu od zhotovitele
Kopie účetního dokladu týkající se realizace opatření
Kopie bankovního výpisu nebo pokladního dokladu dokládající úhradu
Kopie smlouvy o zřízení či vedení účtu žadatele

Informace o procesu administrace žádosti o poskytnutí dotace
Žádosti o dotaci budou posuzovány z hlediska splnění podmínek. Podpora bude
poskytována v pořadí dle data a času přijetí žádosti o dotaci (seřazeno vzestupně od
nejdříve předložené žádosti po nejpozději předloženou žádost).
Žadatel předloží žádost o poskytnutí dotace včetně povinných příloh na adresu obecního
úřadu. Nejprve proběhne formální kontrola obsahu žádosti. V případě identifikace nedostatků
z hlediska formálního bude žadatel vyzván k doplnění žádosti. Doplnění musí být doručeno
nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení výzvy. Pokud nebude doplněn včas dodáno,
bude žádost vyřazena.

O žádosti bude rozhodnuto Zastupitelstvem obce.
Nejpozději do 10-ti pracovních dnů od rozhodnutí Zastupitelstva obce o poskytnutí podpory,
bude vyzván žadatel o podporu k podpisu Smlouvy. Pokud žadatel nedoručení nejpozději do
7 pracovních dní od obdržení výzvy k podpisu podepsanou Smlouvu na obecní úřad ve
Starých Hamrech, ztrácí žadatel nárok na poskytnutí dotace a jeho žádost bude vyřazena.
Kontroly
Poskytovatel dotace je oprávněn realizovat kontrolu na místě realizace projektu, za tímto
účelem je povinen žadatel o dotaci poskytnout součinnost a umožnit vstup pověřeného
zástupce obce do nemovitosti či na pozemek, který je dotčen realizací dotovaného projektu.
Účelem kontroly je poznání skutečného stavu, porovnání se stavem plánovaným v žádosti,
deklarovaným v realizaci. V případě zjištění nedostatků budou poskytovatelem dotace
zahájeny činnosti vedoucí k jejich odstranění či nápravě, případně bude žadatel vyzván
k vrácení dotačních prostředků.
Ostatní podmínky
Na nemovitosti, která bude dotčena realizací projektu nesmí ke dni podání žádosti o dotaci
váznout zástavní právo smluvní vyjma zástavního práva spojené s hypotéčním úvěrem,
nesmí být zřízeno soudcovské zástavní právo, zatíženo exekucí.
Dojde-li k převodu vlastnického práva k nemovitosti, která bude dotčena realizací projektu
v období po podání žádosti do vyplacení finanční částky dotace, zaniká Smlouva s původním
vlastníkem nemovitosti a původní vlastník ztrácí nárok a vyplacení dotace
Dojde-li k převodu vlastnického práva k nemovitosti po vyplacení finanční částky dotace
v období nejpozději do 5-ti let od vyplacení, je původní vlastník povinen změnu oznámit
poskytovateli dotace a zároveň původní vlastník musí smluvně zavázat nového vlastník
k plnění podmínek stanovených ve Smlouvě. V tomto případě bude vyhotoven trojstranný
právní akt.

Smlouva č. K

/2022 o poskytnutí dotace

Zastupitelstvo obce Staré Hamry dle usnesení č. 31/2021 ze dne 14.12.2021 a dle § 85
odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro:
1/ Obec Staré Hamry
sídlo: 739 15 Staré Hamry 283
IČO: 00297241
Zastoupena: Bc. Evou Tořovou, starostkou
Tel:
E-mail:
/dále jen poskytovatel/

a

2/ Subjekt
bydliště:
tel:
E-mail:
Číslo účtu:
Bankovní spojení:
/dále jen příjemce dotace/
uzavírají spolu tuto:
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Článek I.
Účel dotace
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce Staré Hamry
ve formě dotace (dále jen „dotace“) na výměnu zdroje tepla v domácnosti na
základě schválené žádosti.
2. Dotace se poskytuje na pořízení kotle na pevná paliva minimálně III.emisní třídy a
vyšší nebo tepelného čerpadla (dále jen projekt) ve smyslu Grantového programu
obce Staré Hamry.
3. Dotace je poskytována na základě Grantového programu obce Staré Hamry
schváleného na zasedání ZO dne: 14.12.2021 usnesením č.: 31/2021 (dále jen
Dotační program)/ na základě individuální žádosti, která byla schválena ZO dne
…………… usnesením č. …...
4. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že zrealizuje projekt na svou vlastní
zodpovědnost, v souladu s právními předpisy, podmínkami této smlouvy.

5. Příjemce dotace prohlašuje, že na předmět projektu nebyla přidělena nebo
poskytnuta finanční dotace či jiná finanční pomoc z jiného programu financovaného
z EU nebo jiných národních veřejných zdrojů.
6. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů“).
7. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) veřejnou finanční podporou a
vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
Článek II.
Výše dotace
1.

Příjemci dotace je poskytována dotace ve 50% skutečně uhrazených nákladů
spojených s výměnou zdroje tepla vytápění, max. však do výše 25 000,-Kč.
Článek III.
Způsob úhrady dotace

1. Dotace bude poukázána jednorázově, bankovním převodem na účet příjemce,
uvedený v záhlaví smlouvy, nebo na pokladně obce proti dokladu v hotovosti
nejpozději do třiceti dnů ode dne předložení úplné žádosti o proplacení včetně všech
příloh.
Článek IV.
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce
1. Příjemce je povinen pořídit nový zdroj vytápění a předložit žádost o proplacení
poskytovateli dotace nejpozději do 30.11.2022.
2. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení, data narození, adresy
trvalého pobytu a výše poskytnuté dotace.
3. Příjemce je povinen provádět jednou za 2 kalendářní roky kontrolu technického stavu
a provozu kotle, dále povinnost zajistit v intervalech stanovených nařízením vlády č.
91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a
spotřebičů paliv, v platném znění, provedení pravidelné kontroly spalinových cest,
čištění spalinových cest a spotřebiče paliv.
4. Dojde-li k převodu vlastnického práva k nemovitosti, která bude dotčena realizací
projektu v období do vyplacení finanční částky dotace, zaniká Smlouva s původním
vlastníkem nemovitosti a původní vlastník ztrácí nárok a vyplacení dotace
5. Dojde-li k převodu vlastnického práva k nemovitosti po vyplacení finanční částky
dotace v období nejpozději do 5-ti let od vyplacení, je původní vlastník povinen
změnu oznámit poskytovateli dotace a zároveň původní vlastník musí smluvně
zavázat nového vlastník k plnění podmínek stanovených ve Smlouvě. V tomto
případě bude vyhotoven trojstranný právní akt.

Článek V.
Kontrola
1. Poskytovatel dotace je oprávněn realizovat kontrolu na místě realizace projektu, za
tímto účelem je povinen příjemce poskytnout součinnost a umožnit vstup pověřeného
zástupce obce do nemovitosti či na pozemek, který je dotčen realizací dotovaného
projektu. V případě zjištění nedostatků budou poskytovatelem dotace zahájeny
činnosti vedoucí k jejich odstranění či nápravě, případně bude příjemce vyzván
k vrácení dotačních prostředků.
2.

Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu, tak i po
ukončení realizace projektu, a to ještě po dobu pěti let od ukončení financování
projektu ze strany poskytovatele.

.
Článek VI.
Důsledky porušení povinností příjemce
1. Smluvní strany se dohodly pro případ, že poskytovatel vypoví smlouvu podle čl. VII.
odst. 2 této smlouvy, že příjemce poskytnutou dotaci vrátí poskytovateli do 30-ti dnů
po uplynutí výpovědní doby. Nevrátí-li příjemce dotaci v tomto termínu, považují se
veškeré finanční prostředky poskytnuté do doby odstoupení za zadržené ve smyslu
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kdy příjemce je povinen vrátit
poskytnuté finanční prostředky.
2. Pokud příjemce poruší jakoukoli jinou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy
(nebo pravidel příslušného dotačního programu), může poskytovatel uložit odvod ve
výši 5% - 20% z poskytnutých prostředků, v souvislosti s jejichž použitím došlo
k méně závažnému porušení. Tím není dotčeno právo poskytovatele na náhradu
škody. Příjemce je povinen uhradit poskytovateli tento odvod na základě písemné
výzvy a ve lhůtě stanovené touto výzvou. Ve výzvě poskytovatel rovněž označí
povinnost, která byla porušena.
Článek VII.
Zrušení smlouvy, výpověď smlouvy
1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné výpovědi.
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a běží ode dne doručení druhé straně.
2. Dojde-li ze strany příjemce k závažnému porušení smlouvy nebo pravidel příslušného
dotačního programu a poskytovatel takovou skutečnost zjistí, je poskytovatel
oprávněn vypovědět smlouvu písemným oznámením doručeným příjemci. Závažným
porušením se rozumí:
a. realizace projektu v rozporu s právními předpisy,
b. nedodržení termínů pro použití dotace stanoveného touto smlouvou.
c. neprovádění pravidelných kontrol 1x za 2 roky dle článku IV odst.3 této smlouvy
d. v případě zjištění informace o tom, že příjemce dotace získal finanční prostředky na
výměnu zdroje vytápění v rámci programu Zelená úsporám či Nová zelená úsporám.
3.

Pro případ, kdy příjemce nebude schopen zajistit realizaci projektu nebo z vlastního
rozhodnutí nebude projekt realizovat, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna
písemnou formou smlouvu vypovědět.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma (všemi) smluvními
stranami.
Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran.
Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro
poskytovatele a druhé pro příjemce (každá ze smluvních stran obdrží po jednom
vyhotovení).
Smluvní strany prohlašují, že žádost a příslušný dotační program mají k dispozici a
že je příjemci jejich obsah znám. Příjemce se zavazuje, že tato pravidla dotačního
programu bude při realizaci projektu dodržovat.
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.

Ve Starých Hamrech dne………………….

Bc.Eva Tořová, starostka
(za poskytovatele)

Ve Starých Hamrech dne………………..

……………………………………..

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z GRANTOVÉHO PROGRAMU
OBCE STARÉ HAMRY
OBLAST A) VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA V DOMÁCNOSTECH

Jméno a příjmení, titul:

Žadatel

Rodné číslo

Číslo občanského
průkazu

Bydliště
Kontaktní osoba:

Jméno a příjemní, titul:
Telefon:
e-mail:

Jméno a příjmení osoby
s trvalým bydlištěm min.
5 let před podáním
žádosti o dotaci, na
adrese, kde bude kotel
vyměněn
Adresa realizace
projektu – přesná
specifikace dle výpisu z
KN
Požadovaný způsob
úhrady dotace
(zaškrtněte jednu
z možností)
Požadovaná částka

Hotovost

Bezhotovostní převod

Peněžní ústav – název
banky
Číslo účtu
Seznam příloh k žádosti o dotaci:
Název přílohy:
Doloženo ANO/NE
Fotodokumentace stávajícího kotle (min. 1 barevná
fotografie o velikosti min.10x15 cm, ze které bude
zřejmé připojení kotle na otopnou soustavu)

Kopie smlouvy o zřízení či vedení účtu žadatele (v
případě požadavku na úhradu dotace
bezhotovostním převodem)
Výpis z katastru nemovitostí (stačí výpis
z internetové aplikace)
Písemný souhlas spoluvlastníka většinového podílu
rodinného domu/bytové jednotky/domu či druhého
z manželů (v případě vlastnictví v rámci společného
jmění manželů) k nákupu, instalaci, provozování
nového zdroje tepla

Čestná prohlášení:
-

Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé, a že jsem
nezatajil/a žádné skutečnosti.

-

Současně čestně prohlašuji, že nemám/nemáme v současné době žádné
nevyrovnané závazky vůči státním institucím, Obci Staré Hamry, nedoplatky na
zdravotním pojištění, státním sociálním zabezpečení ani správě daní.

-

Dále prohlašuji, že jsem byl/a seznámen s podmínkami Grantového programu obce
Staré Hamry a souhlasím s nimi. Zároveň se zavazuji oznámit Obci Staré Hamry
jakékoliv změny uvedené v žádosti o dotaci či povinných přílohách, ke kterým dojde
v době od podání žádosti do uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

V…………………………….. dne

Jméno a příjmení žadatele

………………………………………..
(podpis)

Smlouva č. V-…/2022 o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo obce Staré Hamry dle usnesení č.31/2021 ze dne 14.12.2021 a dle § 85 odst. c
zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro:
1/ Obec Staré Hamry
sídlo: 739 15 Staré Hamry 283
IČO: 00297241
Zastoupena: Bc.Evou Tořovou, starostkou
Tel: 558 690 187
E-mail: starosta@stare-hamry.cz
/dále jen poskytovatel/

a

2/
bydliště:
tel:
E-mail:
Číslo účtu:
Bankovní spojení:
/dále jen příjemce dotace/
uzavírají spolu tuto:

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Článek I.
Účel dotace

1.

Předmětem této smlouvy je poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce Staré
Hamry ve formě dotace (dále jen „dotace“) na průzkum, posílení a budování zdrojů
pitné vody na základě schválené žádosti.

2 Dotace se poskytuje na náklady s realizací průzkumného vrtu a vystrojení nového
podzemního zdroje vody.
3

Dotace je poskytována na základě Grantového programu obce Staré Hamry schváleného
na zasedání ZO dne:14.12.2021 usnesením č. 31/2021 (dále jen Dotační program)/ na
základě individuální žádosti, která byla schválena ZO dne …………… usnesením č. …...

4. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že zrealizuje projekt na svou vlastní zodpovědnost,
v souladu s právními předpisy, podmínkami této smlouvy.

5. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů“).
6. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) veřejnou finanční podporou a
vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
Článek II.
Výše dotace
1.

Příjemci dotace je poskytována dotace v 50% skutečně uhrazených nákladů, max. však
do výše 40.000,-Kč.

Článek III.
Způsob úhrady dotace
1. Dotace bude poukázána jednorázově, bankovním převodem na účet příjemce, uvedený v
záhlaví smlouvy, nebo na pokladně obce v hotovosti nejpozději do třiceti dnů ode dne
předložení úplné žádosti o proplacení včetně všech příloh.
Článek IV.
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce
1. Příjemce je povinen pořídit realizaci průzkumného vrtu a vystrojení nového podzemního
zdroje vody a předložit žádost o proplacení poskytovateli dotace nejpozději do 30. 11. 2022.
Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení, data narození, adresy trvalého
pobytu a výše poskytnuté dotace.
3. Dojde-li k převodu vlastnického práva k nemovitosti, která bude dotčena realizací projektu
v období do vyplacení finanční částky dotace, zaniká Smlouva s původním vlastníkem
nemovitosti a původní vlastník ztrácí nárok a vyplacení dotace.
2.

4. Dojde-li k převodu vlastnického práva k nemovitosti po vyplacení finanční částky dotace
v období nejpozději do 5-ti let od vyplacení, je původní vlastník povinen změnu oznámit
poskytovateli dotace a zároveň původní vlastník musí smluvně zavázat nového vlastníka
k plnění podmínek stanovených ve Smlouvě. V tomto případě bude vyhotoven trojstranný
právní akt.

Článek V.
Kontrola
1. Poskytovatel dotace je oprávněn realizovat kontrolu na místě realizace projektu, za tímto
účelem je povinen příjemce poskytnout součinnost a umožnit vstup pověřeného zástupce obce
do nemovitosti či na pozemek, který je dotčen realizací dotovaného projektu. V případě
zjištění nedostatků budou poskytovatelem dotace zahájeny činnosti vedoucí k jejich odstranění
či nápravě, případně bude příjemce vyzván k vrácení dotačních prostředků.
2.

Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu, tak i po ukončení
realizace projektu, a to ještě po dobu pěti let od ukončení financování projektu ze strany
poskytovatele.

.
Článek VI.
Důsledky porušení povinností příjemce
1.

Smluvní strany se dohodly pro případ, že poskytovatel vypoví smlouvu podle čl. VII.
odst. 2 této smlouvy, že příjemce poskytnutou dotaci vrátí poskytovateli do 30-ti dnů po
uplynutí výpovědní doby. Nevrátí-li příjemce dotaci v tomto termínu, považují se veškeré
finanční prostředky poskytnuté do doby odstoupení za zadržené ve smyslu zákona o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kdy příjemce je povinen vrátit poskytnuté
finanční prostředky.

2.

Pokud příjemce poruší jakoukoli jinou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy (nebo
pravidel příslušného dotačního programu), může poskytovatel uložit odvod ve výši 5% 20% z poskytnutých prostředků, v souvislosti s jejichž použitím došlo k méně závažnému
porušení. Tím není dotčeno právo poskytovatele na náhradu škody. Příjemce je povinen
uhradit poskytovateli tento odvod na základě písemné výzvy a ve lhůtě stanovené touto
výzvou. Ve výzvě poskytovatel rovněž označí povinnost, která byla porušena.

Článek VII.
Zrušení smlouvy, výpověď smlouvy
1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné výpovědi.
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a běží ode dne doručení druhé straně.
2. Dojde-li ze strany příjemce k závažnému porušení smlouvy nebo pravidel příslušného
dotačního programu a poskytovatel takovou skutečnost zjistí, je poskytovatel oprávněn
vypovědět smlouvu písemným oznámením doručeným příjemci. Závažným porušením se
rozumí:
a. realizace projektu v rozporu s právními předpisy,
b. nedodržení termínů pro použití dotace stanoveného touto smlouvou.
3. Pro případ, kdy příjemce nebude schopen zajistit realizaci projektu nebo z vlastního
rozhodnutí nebude projekt realizovat, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna písemnou
formou smlouvu vypovědět.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma (všemi) smluvními stranami.
2. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných
dodatků na základě dohody obou smluvních stran.
3. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro poskytovatele a
druhé pro příjemce (každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení).
5. Smluvní strany prohlašují, že žádost a příslušný dotační program mají k dispozici a že je
příjemci jejich obsah znám. Příjemce se zavazuje, že tato pravidla dotačního programu bude
při realizaci projektu dodržovat.
6. 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.

Ve Starých Hamrech dne………………….

Bc.Eva Tořová, starostka
(za poskytovatele)

Ve Starých Hamrech dne………………..

……………………………………..

(za příjemce)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z GRANTOVÉHO PROGRAMU
OBCE STARÉ HAMRY
Oblast B) Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

Jméno a příjmení, titul:

Žadatel

Rodné číslo

Číslo občanského
průkazu

Bydliště
Kontaktní osoba:

Jméno a příjemní, titul:
Telefon:
e-mail:

Jméno a příjmení osoby
s trvalým bydlištěm min.
5 let v obci
Staré Hamry

Adresa realizace
projektu – přesná
specifikace dle výpisu z
KN
Požadovaný způsob
úhrady dotace
(zaškrtněte jednu
z možností)
Požadovaná částka

Hotovost

Bezhotovostní převod

Peněžní ústav – název
banky
Číslo účtu
Seznam příloh k žádosti o dotaci:
Název přílohy:
Doloženo ANO/NE
Výpis z katastru nemovitostí (stačí výpis
z internetové aplikace)
V případě, že žadatel není vlastníkem pozemku, na

kterém je projekt realizován, prohlášení vlastníka
pozemku, ve kterém vlastník vyjádří souhlas
s realizací na jeho pozemku
Pravomocné povolení vodoprávního úřadu
Kopie smlouvy či objednávky na realizaci opatření
Kopie předávacího protokolu od zhotovitele
Kopie účetního dokladu týkající se realizace opatření
Kopie bankovního výpisu nebo podkladního dokladu
dokládající úhradu (faktury uhrazené v hotovosti)
Kopie smlouvy o zřízení či vedení účtu žadatele
(v případě požadavku na úhradu dotace
bezhotovostním převodem)
Čestná prohlášení:
-

Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé, a že jsem
nezatajil/a žádné skutečnosti.

-

Současně čestně prohlašuji, že nemám/nemáme v současné době žádné
nevyrovnané závazky vůči státním institucím, Obci Staré Hamry, nedoplatky na
zdravotním pojištění, státním sociálním zabezpečení ani správě daní.

-

Dále prohlašuji, že jsem byl/a seznámen s podmínkami Grantového programu obce
Staré Hamry a souhlasím s nimi. Zároveň se zavazuji oznámit Obci Staré Hamry
jakékoliv změny uvedené v žádosti o dotaci či povinných přílohách, ke kterým dojde
v době od podání žádosti do uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

V…………………………….. dne

Jméno a příjmení žadatele

………………………………………..
(podpis)

